
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน โรงสี โกดัง
อาคารที่ทำการสาขา และ ที่ดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : นครราชสีมา

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา โทร. 044-257482-5
 คุณสุนันท แยมบู โทร. 081-876-1882, คุณสำราญ รัตนประเสริฐ โทร. 081-837-3019
 คุณวีรภัทร ธรรมโชติ โทร. 081-836-7085, คุณจักรพงษ ทองใบใหญ โทร. 081-836-9475
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณสมศรี ธารประดับ โทร. 02-2732566, 081-837-3913 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555
เวลาทำการ จันทร-ศุกร 8.30 - 16.30 น.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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รา
ชสี
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,395,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07216
บานพักอาศัย

โฉนดเลขท่ี : 143040-41  เนื้อที่ : 0-1-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 114/320-321 หมูบาน แลนดแอนดเฮาส พารค โคราช
  ซ.ภายในโครงการ ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.880922  LONG : 102.059627
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,828,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08577
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 197898  เนื้อที่ : 0-1-4 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 120/12 หมูบานกรีนแลนด 3 ซอยภายในโครงการ
  ถนนเลียบคลองสงน้ำชลประทาน (นม.1120) ตำบลหนองจะบก
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.996318  LONG : 102.067977

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,411,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07994
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 52251, 69179  เนื้อที่ : 0-0-69 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมูบานชุมชนบานประกอบ ซอยมิตรภาพ 10/2
  แยก 2 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลหนองจะบก
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.965157  LONG : 102.061514
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,334,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09443
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 52265  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 182 หมูบานประกอบพัฒนา ซอยมิตรภาพ 10/2/2
  แยก1 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลหนองจะบก
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.964839  LONG : 102.062291

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,309,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07050
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12347-48, 50924  เนื้อที่ : 0-1-33 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 341 ซอยทาวสุระ 3
  ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224) ตำบลโพธิ์กลาง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.979220  LONG : 102.117727

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,088,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07255
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 51972  เนื้อที่ : 0-2-2 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 90/2 ซอยหนองปรือ 13
  ถนนสายบานหนองปรือ-บานหนองไผ ตำบลโพธิ์กลาง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.950290  LONG : 102.107423

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09508

โฉนดเลขท่ี : 15516  เน้ือที่ : 0-1-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1899/2 ซอยสืบศิริ 28 ถนนสืบศิริ
  ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา

  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.951847  LONG : 102.062948

ราคาขาย

บาท6,643,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09242

โฉนดเลขที่ : 143310  เน้ือที่ : 0-0-81 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 114/83 หมูบาน แลนดแอนดเฮาส พารค
  ซอยมัณฑนา 1/7
  ถนนสายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.880720  LONG : 102.067250

ราคาขาย

บาท4,809,000

330 ม.

700 ม.

ซ.สืบศิริ 36

ซ.สืบศิริ 32
ถ.สืบศิริ

ถ.ศิรินคร

ถ.มิตรภาพ (ทล.3)

ไป อ.สูงเนิน

ไป ถ.ทล.304

ไป ถ.มุขมนตรี

ไปเดอะมอลลนครราชสีมา

ม.แลนด แอนด เฮาส พารค 

ไป อ.ปกธงชัย

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.มัณฑนา 1/7

 ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304) 

ไปตัวเมืองนครราชสีมา

กม.290

กม.290+850
580 ม.120 ม.

60 ม.

900 ม.

164 ม.

508 ม.

กม.122+200

กม.123+750

ซ.ภายในโครงการ 

ถ.
ภา

ยใ
นโ
คร
งก
าร

 

หมูบานแลนด แอนด
เฮาส พารค โคราช

ถ.สายกบินทร
บุรี-นครราชส

ีมา (ทล.304)
ไป อ.ปกธงช

ัย

ไป ถ.มิตรภา
พ (ทล.2)

EXPRESS

ไป ถ.สายเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204)

ถ.เลียบคลองสงน้ําชลประทาน (นม.1120) 

คลองชลประทาน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.1+200

กม.3

150 ม.

ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ไปหางบิ๊กซีไป อ.จอหอ

โครงการกรีนแลนด 3 

ถ.
เลี
ยบ

ทา
งร
ถไ
ฟ

เขาชุมชน

250 ม.15 ม.

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.มิตรภาพ10/2 แยก 2 

ซ.มิตรภาพ10

ซ.มิตรภาพ 12

ซ.มิตรภาพ 16

ซ.มิตรภาพ 16

ซ.มิตรภาพ 20

ไป ถ.สืบศิริ

ไป 
ถ.ส
ืบศ
ิริ

ไป ถ.มุขมนตรี

ไป อ.สูงเนิน

ไปหางเดอะมอลล

ถ.สายนครราชสีมา-ปกธงชัย (ทล.304)

ไป จ.นครราชสีมา

ไป อ.ปกธงชัย

ไป อ.สูงเนิน

ไป จ.ขอนแกน

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

 ซ.มิตรภาพ 10/2/2 แยก1

500 ม.

เขาชุมชน
เขาชุมชน

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)
ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ไปอนุสารียทาวสุรนารี

ซ.
ทา

วส
ุระ

 3
 

ไป รร.บุญวัฒนา 2

ไปปงทะเล

ไป ต.ทะเล

ถ.
พา

ยัพ
ทิศ

ถ.
พา

ยัพ
ทิศ

ซ.หนองปรือ 13

 ถ.สายบานหนองปรือ-บานหนองไผ

หนองปรือ

90 ม. 60 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.ไกชน

ไปคายสุรนารี

ตลาดหนองปรือซ.ไ
มม
ีช่ือ

 

เขาชุมชน
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท975,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08649
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 179267  เนื้อที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 77 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานยางใหญ-บานหนองบง
  ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.927791  LONG : 102.012776

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,918,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10139
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 193206  เนื้อที่ : 0-0-80.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 799/16 หมู 6 หมูบานโฮมการเดนวิลล เฟส 7/2
  ถนนรัตนพิธาน ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.040640  LONG : 102.128639

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,645,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10179
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 155622  เนื้อที่ :  0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 856 หมู 13 หมูบานอรพิม (ทรัพยเพิ่มพูนจอหอ)
  ซอยบึงทับชาง 1 ถนนบึงทับชาง ตำบลจอหอ
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.048345  LONG : 102.135528

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,767,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07934
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 183279-80  เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 256 หมูบานชุมชนบานบุญนิมิตร ซอยชาติพัฒนา 34
  ถนนชาติพัฒนา (สายพะไล-บุญนิมิตร) ตำบลหัวทะเล
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.955007  LONG : 102.149767

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,573,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07935
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1147  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 659 หมู 2 ซอยเพชรมาตุคลา 9
  ถนนสายนครราชสีมา-จักราช (ทล.226) ตำบลหัวทะเล
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.963819  LONG : 102.132290
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,816,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07476
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 217655  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/191 หมูบานอยูสบายคลับ 3 ซอยอยูสบาย 6
  ถนนบานหนองตะคอง-บานหนองมวง (นม.01240)
  ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.952879  LONG : 102.149923

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10199

โฉนดเลขท่ี : 98619  เน้ือที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 410 หมูบานเทพธานี ซอย 3/2
  ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลจอหอ

  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.021324  LONG : 102.129507

ราคาขาย

บาท4,109,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09519

โฉนดเลขท่ี : 251990  เน้ือที่ : 0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 219/2 หมู 2 หมูบานศรีพิมาน 1

  ถนนสามยอด ตำบลสุรนารี

  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.926034  LONG : 102.029948

ราคาขาย

บาท5,520,000

ม.ศรีพิมาน 1 

ถ.สามยอด 
ถ.โยธาธิการ ทล.304

ถ.มิตรภาพ
 (ทล.2)

ไป อ.สูงเ
นิน

ไปตัวเมือง
นครราชสีม

า

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมม
ีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.มิตรภ
าพ (ทล.2

)

2.00 กม.

ไป อ.ส
ูงเนิน

เขาเมือ
งนครร

าชสีมา

ซ.รวมใจ

200 ม.

 ถ.สายบานยางใหญ-บานหนองบง

250 ม.

200 ม.
ถ.สายบานหนองตะคอง-บานหนองมวง

ไปบานหนองละเวียง

ซ.ชาติพัฒนา 34 

หมูบานชุมชนบานบุญนิมิตร 

ถ.ชาติพัฒนา (สายพะไล-บุญนิมิตร)
ไป ถ.เพชรมาตุคลา (ทล.226)

ตลาดแมอํานวย

45 ม.

215 ม.

กม.2

กม.1+850

ถ.สายนครราชสีมา-จักราช (ทล.226) 

ไป อ.จักราช

ไป ถ.สาย (ทล.224)

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.เพชรมาตุคล
า 9

ซ.เพชรมาตุคลา 11

ซ.เพชรมาตุคลา 13

ซ.เพชรมาตุคลา 15

ซ.เพชรมาตุคลา 17

กม.3

กม.2+600

ไป อ.เมืองนครราชสีมา ไป อ.โชคชัย

ถ.ชาติพัฒนา
ไป ถ.สาย ท

ล.226

ไปบานหนองระเวียง

ซ.ชาติพัฒนา 35
2.5 กม.

790 ม.

ถ.
สา
ยบ

าน
หน

อง
ตะ
คอ

ง-
บา
นห

นอ
งม
วง

 (น
ม.

01
24

0)

โครงการอยูสบายคลับ 
ซ.6

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

300 ม.

135 ม.

90 ม.

กม.154+350

ซ.2
ซ.4ซ.6ซ.8ซ.10

ซ.12
ซ.14

ซ.1

ซ.หมูบานเท
พธานี

ซ.3/2

ซ.3/1ซ.5ซ.7
ซ.9ซ.11

ไปแยกจอหอ

ถน
นม
ิตร
ภา
พ 

(ท
ล.2

)

ไป Terminal 21

ซ.3

ถ.หลักภายในหมูบานเทพธานี

กม.155

หมูบา
นเทพ

ธานี

ซ.4
ซ.2
ซ.1

ถนนบึงทับชาง

ถ.สุรนารายณ

กม.224

หมูบานพฤกษพนา

545 ม.

566 ม.

เขาชุมชน ไป อ.โนนไทย

ถ.สุรนารายณ (ทล.205)

เขา อ.เมืองนครราชสีมา

ซ.มีโชค 1
ซ.มีโชค 2

ถ.รัตนพิธาน
ไปบานกลวย

ซ.หมูบานโฮมการเดนวิลล เฟส 7/2

ถ.มีโชค

245 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,831,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10501
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2563-66  เนื้อที่ : 0-3-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 227 หมู 3 หมูบานไมมีชื่อ
  ถนนสายโชคชัย-ปกธงชัย (ทล.2310) ตำบลไชยมงคล
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.847724  LONG : 102.119600

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,344,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08158
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 155964, 180101  เนื้อที่ : 0-1-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 363 หมู 6 หมูบานชุมชนสำโรง
  ซอยหมอสวาง ถนนมุขมนตรี ตำบลบานใหม
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.966946  LONG : 102.034672
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,924,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09092
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 234983  เนื้อที่ : 0-0-93 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 234/381 หมูบานสุรนารีวิลล (บานเกาะ)
  ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลตลาด
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.997729  LONG : 102.148131

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,289,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10169
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 239795  เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 234/105 หมูบานนีโอ พารค
  ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองกระทุม
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.002126  LONG : 102.074917
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,530,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10170
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 242146  เนื้อที่ : 0-0-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 299/46 หมู 6 หมูบานเดอะปาลมซิตี้
  ถนนเลียบคลองสงน้ำชลประทาน ตำบลหนองกระทุม
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.000000  LONG : 102.073726

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,232,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09472
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 240989-90  เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 777/87 หมูบานบานอยูสบาย เดอะแฟมิลี่ เพลส ซอย 8
  ถนนสายบานหนองตะคอง-บานหนองมวง ตำบลหนองบัวศาลา
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.947253  LONG : 102.149409
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,825,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07991
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 255166  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 222/67 หมูบานโครงการยู คอนเซปต ซอย 5
  ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224) ตำบลหนองบัวศาลา
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.939754  LONG : 102.138450

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,218,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07096
บานพักอาศัย

โฉนดเลขท่ี : 241091  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 777/190 หมูบานบานอยูสบาย เดอะแฟมิลี่ เพลส ซอย 16
  ถนนสายบานหนองตะคอง-บานหนองมวง (นม.12040)
  ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.945309  LONG : 102.148640

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09515

โฉนดเลขท่ี : 215672  เน้ือที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 424/18 หมู 4
  หมูบานฟางาม แกรนดพาราไดส สืบศิริ
  ถนนบูรณชัย ตำบลปรุใหญ
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.945361  LONG : 102.057303

ราคาขาย

บาท6,668,000

2 กม.

100 ม.

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)
ถ.สายเลี่ยงเมืองนครราชสีม

า (ทล.204)

ถ.มุขมนตรี

ซ.มุขมนตรี 23

ซ.มุขมนตรี 28

ซ.ราษฎรพัฒนา 1

ซ.รวมใจพัฒนา
ซ.สุขสําราญ

ซ.วัชปาณ
ซ.หมอสวาง

ไป ต.จอหอ ไป อ.ปกธงชัย

ไปบานหนองเปดนํ้า

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.บูรณชัย 

ซ.เจริญพัฒน

300 ม.

140 ม.

800 ม.

700 ม. 650 ม.
โครงการสุรนารีวิลล (บานเกาะ)

ถ.สุรนารายณ (ทล.205)

ไปจอหอ

ไปประตูนํ้า

ไปบานโพธ์ิ

 ถ.เลีย
บคลอง

ชลประ
ทาน 

ถ.สายนครราชสีมา-จักราช (ทล.226)

ไปจักราช

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

เขาเมืองนครราชสีมา 2.6 กม. 510 ม.
ถ.สายบานหนองตะคอง-บานหนองมวง 

ม.บานอยูสบาย เดอะแฟมิล่ี เพลส 
ซ.8

กม.2+500

กม.3

กม4

ซ.ไม
มีชื่อ

 

ซ.ลมเย็น

ไปตัว อ.เมืองนครราชสีมา

สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 5

400 ม.300 
ม.ม.โครงการยู คอนเซปต 

ตลาดแมอํานวย
ม.เอื้ออาทร

ซอย 5

ถ.สา
ยนค

รราช
สีมา

-โชค
ชัย (

ทล.
224

) ไป อ
.โชค

ชัย

กม.3

กม.2+500

กม.2+600
2.5 กม.

600 ม.

กม.3+300

กม.3+800

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ไป อ.โชคชัย

ไป ถ.สาย ทล.226

ไป ถ.สาย ทล.226

ไปบานหนองระเวียง

ถ.บานหนองตาคง

โครงการบานอยูสบาย
เดอะแฟมิลี่ เพลส

ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ชาติพัฒนา 35

ถ.ชาติพัฒนา

ถ.
สา
ยบ

าน
หน

อง
ตะ
คอ
ง-
บา
นห

นอ
งม
วง

 (น
ม.

12
04

0)

2,500 ม.

รร.สุรนารี 2

รร.บานหนองกระทุม
ศูนยสุขภาพชุมชน
หนองกระทุม

ถนนสิริราชธานี

ถนนศรีเพชร
ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนนมิตรภาพ (ทล.2)

รร.อัสสัมชัญ

หมูบานนีโอ พารค

ไปบานโพนสูง

สำนักงานขาย

ไปบานโพนสูง

หมูบาน
เดอะปาลมซิต้ี

หมูบานนีโอ พารค
รร.สุรนารี 2

ซ.1
ซ.2ซ.13
ซ.3ซ.14

ซ.15
ซ.5
ซ.7
ซ.8ซ.19

ซ.18
ซ.17
ซ.16

ซ.4

ซ.20

ถนนโยธาฯบานหนองกระทุม

ถ.เลี่ยงเมือง (ทล.204)

ไปนครราชสีมา

ไปขอนแกน

ถนนศรีเพชร

ถนนมิตรภาพ (ทล.2)

รร.อัสสัมชัญ

ถนนสิริราชธานี

ซ.6

ถนนเลียบคลองชลประทาน (นม.1102)
ไป ถ.เลี่ยงเมือง 3.4 กม.

650 ม.

190 ม.

ซอยภายในโครงการ

โครงการ
ไมมีชื่อ

บานสวน

ถ.โชคชัย-ปกธงชัย (ทล.2310)

ไป ทล.304

ไป อ.โชคชัย

122 ม.

950 ม.กม.5

กม.6กม.5+800



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,325,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04725
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 270494  เนื้อที่ : 0-0-31.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 526/1 ถนนสายบานโคกไผนอย-บานคอกวัว
  ตำบลหนองกระทุม อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.999029  LONG : 102.094198

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท18,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 83-88-00062
อาคารที่ทำการสาขา

โฉนดเลขที่ : 67133-67136  เนื้อที่ : 0-0-61.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2810/29-31 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.959865  LONG : 102.053985
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,325,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04634
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 270495  เนื้อที่ : 0-0-31.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 526/2 ถนนสายบานโคกไผนอย-บานคอกวัว
  ตำบลหนองกระทุม อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.998976  LONG : 102.094322

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,194,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00547
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 77640  เนื้อที่ : 1-0-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 405 หมู 11 หมูบานชุมชนบานกรูด
  ถนนสายบานจอหอ-บานหนองออก ตำบลจอหอ
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.039201  LONG : 102.100093
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,533,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00537
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 34687-88, 34690  เนื้อที่ : 0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 310 หมูบานชุมชนวิโรจนพัฒนา (รุงเรือง)
  ซ.วิโรจนพัฒนา 1 ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลปรุใหญ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.943514  LONG : 102.055010

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,745,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00486
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 384  เนื้อที่ : 3-3-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 285 หมูบานชุมชนบานลำโพง
  ถนนสายขามทะเลสอ-โคกสูง (ทล.2198) ตำบลพุดซา
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.055300  LONG : 102.071636
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,448,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 26-88-00005
เพิงเอนกประสงค

โฉนดเลขที่ : 165821  เนื้อที่ : 0-2-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 66 หมูบานชุมชนบานนอย ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายวัดเลียบ-บานพุดซา (นม.01312) ตำบลพุดซา
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.025709  LONG : 102.029745

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารที่ทำการสาขา
83-88-00071

โฉนดเลขท่ี : 123770-123771  เน้ือที่ : 0-0-34 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 1109/1-2 ถนนเดชอุดม

  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.961814  LONG : 102.081249

ราคาขาย

บาท19,200,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,715,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04622
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 263143  เนื้อที่ : 0-0-29.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 999/37 หมูบานภูรินารา
  ถนนสายแยก ทล.304-บานโนนไมแดง ตำบลสุรนารี
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.938985  LONG : 102.022385

ถ.สายเล่ียงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) ถ.นครราชสีมา-กบินทรบุรี (ทล.304)

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

บริเวณทางยกระดับแยกปกธงชัย

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)

เขาตัวเมืองนครราชสีมา

ถ.มิตรภาพ (ทล.2) แยกปกธงชัย

ไป อ.ปกธงชัย

ไป อ.โนนสูง

ซอย วิโรจนพัฒนา 1 

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ถ.บานลําโพง

ถ.สายขามทะเลสอ-โคกสูง (ทล.2198)

ไป (ท
ล.20

5)

ไป อ.ขามทะเลสอ

ซ.ไมมีช่ือ กม.17
90 ม.

ถ.สายขามทะเลสอ-โคกสูง (ทล.2198)

ถ.สายวัดเลียบ-บานพุดซา (นม.01312)

ไปบานโคกสูง 

ไป อ.ขามทะเลสอ ซ.ไมมีชื่อ

กม.22

กม.21

44 ม.

แกรนดคอนโดมิเนียม

ไป ถ.รวมเริงไชย

ซ.เดชอุดม 13

ซ.เดชอุดม 20

ซ.เดชอุดม 18

ซ.เดชอุดม 16

ซ.เดชอุดม 9
ซ.เดชอุดม 11

ไปสินทรัพยคอนโดทาวน
ซ.เดชอุดม

 14

ซ.เดชอุดม 22 ซ.เดชอุดม 15

โรงแรมดิแอรพอรต

300 ม.
950 ม.

กม.150

กม.150+340

ไปสถานีขนสงแหงใหม
(บขส.ใหม)

ไป รพ.มหาราช
นครราชสีมา่

ถ.มิตร
ภาพ (ทล.2

)

ไป ต.จ
อหอ

ถ.สิริราชธานี

เขาชุมชน

ไปถนนสายเล่ียงเมือง (ทล.204)

ถ.สายบานโคกไผนอย-บานคอกวัว (นม.01204)

ถ.เลียบคลองสงน้ำชลประทาน (นม.1120)

300 ม.
955 ม.

กม.150

กม.150+340

ไปสถานีขนสงแหงใหม
(บขส.ใหม)

ไป รพ.มหาราช
นครราชสีมา่

ถ.มิตร
ภาพ (ทล.2

)

ไป ต.จ
อหอ

ถ.สิริราชธานี

เขาชุมชน

ไปถนนสายเล่ียงเมือง (ทล.204)

ถ.สายบานโคกไผนอย-บานคอกวัว (นม.01204)

ถ.เลียบคลองสงน้ำชลประทาน (นม.1120)

ซ.ภายในโครงการ

ไป (ทล.304)

ซ.สามยอด

ไป (ทล.2)

ไป มทส.

ซ.หมูบานภูรินารา

ไปอางหวยยาง

ซ.โนนไมแดง 9

ถนนสายแยกทล.304-บานไมแดง

กม.12

กม.11
ชุมชนบานกรูด

ไปแยกปกธงชัย

ถนนสายบานจอหอ-บานหนองออก
ไปบานจอหอ

ถนนสายบานจอหอ-บานหนองออก
ถนนสายเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204)

ไปบานหนองออก ไป อ
.พิมา

ย



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,279,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04097
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 251645  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 899/7 หมูบานสุรนารายณ ทาวนโฮม
  ถนนชางเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.99158  LONG : 102.103285

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,279,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04532
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 251652  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 899/15 หมูบานสุรนารายณทาวนโฮม
  ซอยภายในโครงการ ถนนชางเผือก ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.991169  LONG : 102.103347
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,590,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04021
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 251648  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 899/11 หมูบานสุรนารายณทาวนโฮม ถนนชางเผือก
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.991334  LONG : 102.103325

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,175,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04548
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขท่ี : 239541  เนื้อที่ : 0-0-38 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 233/5 หมูบานนีโอพารค
  ถนนเลียบคลองสงน้ำชลประทาน (นม.1122) ตำบลหนองกระทุม
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.995852  LONG : 102.075723
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท950,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03940
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 149726  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1199/20 หมูบานวรรณรัตน ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย(ทล.224) ตำบลหัวทะเล
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.956297  LONG : 102.111717

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,882,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09434
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 211  เนื้อที่ : 0-2-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 28 หมู 9 หมูบานชุมชนบานวังน้ำเขียวลาง
  ถนนสายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลอุดมทรัพย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.513722  LONG : 101.957505
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท856,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07398
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2078  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 239 หมู 1 หมูบานชุมชนบานบะใหญ
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลอุดมทรัพย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.555448  LONG : 101.973660

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04291

โฉนดเลขท่ี :  251642-43  เน้ือที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 899/4-5 หมูบานสุรนารายณทาวนโฮม

  ถนนชางเผือก ตำบลในเมือง

  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.991713  LONG : 102.103270

ราคาขาย

บาท10,557,000

อ.ว
ังน

้ำเขี
ยว

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,350,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04173
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 251641  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 899/3 หมูบานสุรนารายณทาวนโฮม ถนนชางเผือก
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.991759  LONG : 102.103274

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

450 ม.

91 ม.

54 ม.

EXPRESS

โครงการสุรนารายณทาวนโฮม  

ซ.โรงแรมบอสส

ซ.โรงแรมบอสส

ถ.
ชา
งเ
ผือ

ก ซ.ชางเผือก 12

ซ.ชางเผือก 8

ซ.ชางเผือก 10

ไปหางเทอรมินอล 21 ไป อ.จอหอ

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

450 ม.

91 ม.

9 ม.

EXPRESS

โครงการสุรนารายณทาวนโฮม  

ซ.โรงแรมบอสส

ซ.โรงแรมบอสส

ถ.
ชา
งเ
ผือ

ก ซ.ชางเผือก 12

ซ.ชางเผือก 8

ซ.ชางเผือก 10

ไปหางเทอรมินอล 21 ไป อ.จอหอ

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

450 ม.

91 ม.

62 ม.

EXPRESS

โครงการสุรนารายณทาวนโฮม  

ซ.โรงแรมบอสส

ซ.โรงแรมบอสส

ถ.
ชา
งเ
ผือ

ก ซ.ชางเผือก 12

ซ.ชางเผือก 8

ซ.ชางเผือก 10

ไปหางเทอรมินอล 21 ไป อ.จอหอ

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.ชางเผือก

ไปหางเทอรมินอล 21

350 ม. 450 ม.

200 ม.

74 ม.

ไป ต.จอหอ

ไปบานประโดกถ.สิริราชธานี

ไปอนุสาวรียทาวสุรนารี
ไปอนุสาวรียทาวสุรนารี

ซ.โรงแรมบอสส

ซ.โรงแรมบอสส

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

โรงแรมเดอะริช

โรงแรมบอสส

ซ.โรงแรมบอสส

450 ม.

94 ม.

29 ม.

โครงการสุรนารายณทาวนโฮม ถ.ชางเผือก

ซ.ชางเผือก 12

ซ.ชางเผือก 10

ซ.ชางเผือก 8

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สนามกีฬากลาง

ไปอนุสาวรียทาวสุรนารีไปอนุสาวรียทาวสุรนารี

950 ม.

250 ม.

กม.2+500

ไปตัวเมืองนครราชสีมา
โครงการวรรณรัตน 

ซ.ภายในโครงการ

ซ.ไชยณรงค

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

 (ทล.226)
ไป อ.จักราช

ถ.ยุทธศาสตร ถ.มาศิริ

ซ.รุงอ
รุณ

ไป อ.โชคชัย 

กม.246

กม.247

กม.248

ไป อ.วังน้ำเขียว

ไป อ.ปกธงชัย

ม.ชุมชนบานวังน้ำเขียวลาง 

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304) 

กม.252

กม.251

กม.249

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.
ไม
มีช
ื่อ ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.
ไม
มีชื่
อ 

50 ม.

ไป อ.วังน้ําเขียว

อบต.อุดมทรัพย

ไป อ.ปกธงชัย
โรงเรียนบานบะใหญ

วัดบะใหญ

นํ้ามัน
ถ.สาย(นม.3429)

ถ.สายบานบะใหญ-บานบุตาสง (นม.1021)

ถ.
สา
ยก
บิน

ทร
บุร
ี-น
คร
รา
ชสี
มา

 (ท
ล.
30

4)

48 ม.

กม.4 กม.3 กม.2

โครงการ
นีโอพารค

โครงการ
ปาลมซิตี้

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.โครงการบานหนองหญางาม

ไป ถ.ทล.204 ไป ถ.ทล.2ถ.เลียบคลองชลประทาน (นม.1120)

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)ไปหางเทอรมินอล 21 ไป อ.จอหอ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ปากชอง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,865,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10316
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27823, 27831  เนื้อที่ : 5-1-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 94/3, 94/2 หมูบานชุมชนบานหัวโกรก
  ถนนสายบานน้ำพุ-บานหัวโกรก (นม.2068)
  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.677050  LONG : 101.219825
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,292,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10167
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11275  เนื้อที่ : 0-1-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 ซอยถนอมศิษย
  ถนนสายปากชอง-ลำสมพุง (ทล.2247)
  ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.715485  LONG : 101.424311

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท485,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07924
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 20238  เนื้อที่ : 0-0-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50 หมูบานชุมชนคุรุสามัคคี ซอยคุรุสามัคคี 1
  ถนนมิตรภาพ (ทล.2) สายเดิม ตำบลปากชอง
  อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.708308  LONG : 101.414432
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,600,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04646
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 79842  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 279/7 หมู 7 หมูบานกอบสุขทาวนโฮม
  ถนนสายบานไร-บานบุงเตย (ทล.2090) ตำบลหมูสี
  อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.556985  LONG : 101.415619

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03750
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 60446  เนื้อที่ : 0-0-22 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานทิว ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายกุดคลา-เขาใหญ ตำบลหมูสี
  อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.538472  LONG : 101.367187

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,129,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09302
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8956  เนื้อที่ : 0-3-86 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมูบานชุมชนบานหนองแหว ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสุรนารายณ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.285622  LONG : 102.023977

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,610,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04546
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 21773  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/20 ซอยเทศบาล 31 แยก 3
  ถนนมิตรภาพ (ทล.2) สายเดิม ตำบลปากชอง
  อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.714627  LONG : 101.419771

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08156

โฉนดเลขท่ี : 77526  เน้ือที่ : 0-1-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 222/17 โครงการฮอลิเดยปารค เขาใหญ
  ซ.9/3 ถ.สายบานหนองมะคา-บานหนองกอก
  ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.708821  LONG : 101.350986

ราคาขาย

บาท5,355,000

อ.พิมาย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท357,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-01626
บานพักอาศัย

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

GPS LAT : 15.123761  LONG : 102.450597 หมายเหตุ : ใชทางเขา-ออก ผานท่ีดินแปลงอ่ืน และไมมีสภาพทาง

อ.พ
ระ
ทอ

งค
ำ

กม.167+200

1.8 กม.

5.4 กม.

400 ม.

200 ม.

ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ไป อ.สีค้ิว

ซ.กํานันประชา

ไปบานลําทองหลาง

ไปสถานีวิจัยปากชอง
ไปสระบุรี

โครงการฮอลิเดยปารค เขาใหญ 

ซ.9/3

ถ.สายบานหนองมะคา-บานกอก (นม.2200)

กม.171

กม.170+150

กม.170+400

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ซ.คุรุสามัค
คี 1

ซ.คุรุสามั
คคี 2ซ.คุรุสามัคคี 3

ซ.คุรุสามัคคี 
5

ซ.คุรุสามัคคี 9

ถ.เทศบาล 12

ไป อ.สีคิ้ว

ถ.
มิต

รภ
าพ

 (ท
ล.

2)
 ส
าย
เด
ิม

ถ.เทศบาล 15

ถ.เทศบาล 23

ถ.เทศบา
ล 21

ถ.เทศบาล 27

ไป อ.มวกเหล็ก

ซ.คุร
ุสามัค

คี 4180 ม.

135 ม.

ถ.สายกุ
ดคลาผ

าน ศ

ีล-
เขา
ให
ญ 

(น
ม.
10

1 6
)

97 ม.
500 ม.

กม.19+600

กม.11+400

กม.20
ไป อ.ปากชอง

ไป ถ.มิตรภาพ 18 กม.

ไปเขาใหญ 16 กม.

ไปบานกุดคลา

ถ.ธนะรัชต (ทล.2090)
ซ.ภายในโครงการ

 หมูบานโครงการบานทิว

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ม.ชุมชนบานหนองแหว 

ไป อ.โนนไทย

ไป อ.พระทองคํา

ถ.สายบานพังเทียม-บานตลกผักไร (นม.2149)

ถ.สุรนารายณ (ทล.205)
กม.195550 ม.

600 ม.

1.4 กม.

กม.194

ถ.สายเมนที่ 3 (นม.102)

สถานีอนามัย
หนองระเวียง

50 ม.
ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)

ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)

ถ.สายบานน้ําพุ-บานหัวโกรก (นม.2068)

ไป อ.แกงคอย ไป อ.ปากชอง

กม.35 กม.37

5.46 ม.

กม.36+100
ถ.มิตรภ

าพ (ทล.2)

ถ.มิ
ตรภ

าพ 
(ทล

.2) 
สาย

เดิม

ไปตลาดปากชอง

ถ.สายปากชอง-ลําสมพุง (ทล.2247)

ไปลําสมพุง

ไป 
ถ.ท

ล.2

ซ.ถนอมศิษย

ซ.ถนอมศิษย
85 ม.

100 ม.

ถ.สายบานไร-บานบุงเตย

ไปบานสระ
น้ําใส

ถ.ธนะรัชต(ทล.2090)

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไปอุทยานแหงชาติเขาใหญ

กม.15

กม.14

กม.14+100

กม.13

955 ม.

ทางรถไฟ

ถ.มิ
ตรภ

าพ
 (ท
ล.2

) ส
ายเ
ดิม

รถรถรถรร

107 
ม.

390 ม.

ไปตลาดเทศบาลปากชอง

ถ.สายปากชอง-ลําสมพุง (ทล.2247)

ไป อ.สีค้ิว

ถ.เทศบาล 31 แยก 3
ซ.ถน

อมศิษ
ย

ถ.เทศบาล 31



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ส
ีคิ้ว

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,608,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 10-88-00149
อาคารสำนักงาน

โฉนดเลขที่ : 24517, 5261  เนื้อที่ : 13-0-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 279 หมู 5 หมูบานชุมชนบานหนองเสาก่ี 
  ถนนสายเมืองคง-บานเหลื่อม (ทล.2160)
  ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.466021  LONG : 102.311231
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,301,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10200
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 18896  เนื้อที่ : 2-1-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 163/4 ถนนเจนจบทิศ (ทล.207)
  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.372738  LONG : 102.504833

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,571,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10140
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12264  เนื้อที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 207 หมู 5 ซอยบานหนองผักโพด
  ถนนพิมาย-หินดาด (ทล.206) ตำบลหลุงประดู
  อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.069059  LONG : 102.589124

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00380

โฉนดเลขท่ี : 27205  เน้ือที่ : 20-2-76 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7 หมูที่ 6 ถนน มิตรภาพ (ทล.2)

  หลักกม.ที่ 101+500 ตำบลมิตรภาพ

  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.859690  LONG : 101.692687

ราคาขาย

บาท148,438,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08611

โฉนดเลขท่ี :  2667  เน้ือที่ : 0-1-81 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 97 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนครราชสีมา-เสิงสาง (ทล.224)
  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.422189  LONG : 102.464703

ราคาขาย

บาท2,575,000

อ.หวยแถลง
อ.ค

ง
อ.เ

สิง
สา
ง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,551,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00396
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 15376  เนื้อที่ : 18-2-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 288 หมู 9 หมูบานชุมชนบานวัด
  ซอยเลียบคลองสาธารณฯ ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.355088  LONG : 102.443067
หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 2 บอ
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,537,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-04651
บานพักอาศัย

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

GPS LAT : 14.421277  LONG : 102.469390
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,119,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 11-88-00066
โรงสี

โฉนดเลขที่ : 2007  เนื้อที่ : 1-1-43 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/1 ถนนสายเสิงสาง-โนนสมบูรณ (ทล.2356)
  ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.417543  LONG : 102.477591

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูแนวสายสงไฟฟาแรงสูงพาดผาน (เนื้อที่ประมาณ 1-2-00 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ขนาด 24 x 32 ม. ลึก 3 ม.
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.101 500 ม.

กม.102

วัดปาซับประดูสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ถ.มิตรภ
าพ (ทล.2)

ถ.สายชัยภูมิ-สีคิ้ว(ทล.201)

ไป อ.ปกธงชัย

ไป อ.ปก
ธงชัย

ไป อ.ดานขุนทด

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.คง

คลองสาธารณประโยชน

คลองสาธารณประโยชน

ถ.เลียบคลองสาธารณประโยชน

ถ.เลียบคลองสาธารณประโยชน

กม.209

480 ม.

300 ม.

400 ม.
กม.208

กม.1

กม.207

ถ.ม
ิตร
ภา
พ 

(ท
ล.2

)

ถ.สายบานวัด-คง (ทล.2160)

ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ไป จ.ขอนแกน

ทล.207

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขา อ.คง

กม.4 650 ม.
กม.3

กม.0

กม.18กม.19กม.20
ไปบานวัด

ถ.สายเมืองคง-บานเหลื่อม (ทล.2160) 

อา
งเ
ก็บ

นํ้า
ไป อ.บานเหลื่อม

ถ.สายเมืองคง-ขามสะแกแสง (ทล.2150) 
ไป อ.ขามสะแกแสง

ถ.สายแยก ทล.2160-บานโคก(นม.4027)

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

ถ.สายเสิงสาง-หนองกี่
(ทล.2317)

ซ.เทศบาล 5

ถ.สายโชคช
ัย-ประคำ (

ทล.224)
ไป อ.ละหา

นทราย
ไป อ.หนองก่ี

ไป อ.ครบุรี ถ.สายเสิงสาง-โคกนอย-โนนสมบูรณ (ทล.2356)

เขาชุมชน เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน

ถ.เทศบาล 2

ไป อ.โนนสมบูรณ

ถ.สายเสิงสาง-โคกนอย-โนนสมบูรณ
(ทล.2356)

รร.ชุมชน
บานเสิงสาง

วัดเสิงสาง
1.870 กม.

ซ.ไมมีช่ือ 

380 ม.

กม.90+420

48 ม.

ถ.สายนครราชสีมา-เสิงสาง (ทล.224)ไป อ.ครบุรี

ไป อ.หนองก่ี

ไปหาดชมตะวัน

ถ.สายเสิงสาง-โนนสมบูรณ (ทล.224)

ถ.เทศบาล 28

กม.6

กม.8

กม.7+50

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.เ
จน
จบ
ทิศ

 (ท
ล.2

07
)

ไป อ.โนนแดง

ไปบานห
นองโกสี

ชุมชนบานหนองผักโพด

ถ-พิมาย-หินดาด 
(ทล.206) 

วัดโพธ์ิเย็น



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.สูงเนิน
อ.ปกธงชัย

อ.โนนไทย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท40,752,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08104
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 1188  เนื้อที่ : 13-2-20 ไร
ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลสูงเนิน
  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.867572  LONG : 101.820017
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,163,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00366
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 35027  เนื้อที่ : 1-3-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/2 หมู 7 หมูบานชุมชนบานบุตาตอง ซอยรัฐบำรุง
  ถนนสายบานหนองบอน-บานหนองเบน (นม.1056)
  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.861844  LONG : 101.879348

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,759,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08190
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 23996, 36953  เนื้อที่ : 4-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู 5 หมูบานชุมชนบานเขวา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานสำโรง-บานหินขาว ตำบลคางพลู
  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.190650  LONG : 101.979719
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท657,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06535
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 62290  เนื้อที่ : 0-1-45 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50 หมู 7 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายขามทะเลสอ-โนนไทย (ทล.2068)
  ตำบลบานวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.169227  LONG : 101.927107

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,350,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07229
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 75334  เนื้อที่ : 0-0-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 67/50 หมูที่ 7 หมูบานบานถิ่นไทดี
  ถนนบานลำซอ-บานโคกสมอ (นม.14305)
  ตำบลเมืองปก อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.734114  LONG : 102.044416
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,020,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07936
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 8218  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 91 หมู 4 หมูบานชุมชนบานพุปลาไหล
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแยก ทล.304-บานตะขบ (ทล.2072)
  ตำบลสุขเกษม อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.683032  LONG : 101.936322

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08678

โฉนดเลขท่ี : 6324  เน้ือที่ : 7-0-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 888 หมู 2 ถนนมิตรภาพ (ทล.2)

  ตำบลมะเกลือใหม อำเภอสูงเนิน

  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.871328  LONG : 101.751264

ราคาขาย

บาท21,818,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท462,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-07014
ที่ดินวางเปลา

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

GPS LAT : 14.783610  LONG : 102.020850
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท603,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-03743
ที่ดินวางเปลา

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

GPS LAT : 14.777297  LONG : 102.021633

160 ม.

1.3 กม.

700 ม.

300 ม.
4.3 กม.

ไป อ.ดานขุนทด

ถ.เลียบคลองชลประทานใหญฝงซาย
คลองชลประทาน

เขาชุมชน
เขาชุมชน เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน

กม.34 กม.35
 ถ.สายโนนไทย-หนองสรวง (ทล.2068) 

ทล.ชนบทสายบานหนองชิน-บานหนองเขวา

ไปบานหนองแจง

ไปตัว อ.โนน
ไทย

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน
  และสิ่งปลูกสรางบางสวนสรางครอมท่ีดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

กม.11

กม.115

800 ม.

กม.0

กม.116
ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไป อ.สีคิ้ว

ไป จ.นครราชสีมา

หมวดการทางสูงเนิน

รพ.สูงเนิน

1.4 กม.

กม.123+200

กม.124+700

กม.1
กม.2

กม.3

ถ.มิตร
ภาพ (ทล.2

)  ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ไป อ.สูงเนิน

ซ.รัฐบํารุง 

ชุมชนบานบุตาตอง

ถ.สายบานหนองบอน-บานหนองเบน (นม.1056)

ไปบานสองครเหนือ

ถ.สายบานกลาง-บานหนองตะไก

ซ.
ไม
มีช

ื่อ

100 ม.

150 ม.

ไปบานหวังใหม

ซ.บานถนนวารี

ซ.บานดอนมะยม

รร.ออนน้ำใสวิทยาชุมชนบานถนนวารี

ชุมชนบานดอนใหม

วัดถนนวารี

ถ.บานหนองแวง-บานวังใหม 

หมูบานบานถ่ินไทดี 

ซ.หมูบานบานถ่ินไทดี 
ถ.บานลำซอ-บานโคกสมอ (นม.14305)

ถ.
สืบ

ศิร
ิ (ท

ล.
30

4 
A)

 กม.1+500

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

460 ม.

กม.7
กม.8

กม.9

กม.265กม.266 กม.265+350
ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ชุมชนบานพุปลาไหล 

ถ.สายแยก ทล.304-บานตะขบ (ทล.2072)

ถ.สายบานงิ้ว-บานหนองโดน (นม.2156)

ไปบานหนองโจด

ไปบานตะขบ

ไป อ.วังน้ําเขียว

ไป อ.โชคชัย

ไปเข่ือนลําพระเพลิง

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)

ไป ทล.304

หมายเหตุ : ตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

350 ม. 925 ม.

1.1 กม.

2.6 กม.

ซ.ภายในโครงการ

สระน้ำ

สระน้ำ

พื้นท่ีภายในโครงการ

ไป อ.เมืองนครราชสีมา
เขาชุมชน

สระน้ำ

วัดอินทรนิมิตร
2,500 ม.

1,200 ม.

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ไป อ.สูงเนิน

ถ.สายสีค้ิว-ดานขุนทด (ทล.201)

ไป อ.สีคิ้ว

ไป อ.ป
ากชอง

กม.019กม.108กม.107



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,262,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06734
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 9380  เนื้อที่ : 1-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 150 หมู 9 หมูบานชุมชนบานโคกตอง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายพิมาย-ชุมพวง (ทล.2175)
  ตำบลทาลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.292418  LONG : 102.696739
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,124,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07442
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 34746  เนื้อที่ : 2-2-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 72 หมู 10 หมูบานชุมชนบานหนองตะคอง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานเหลาจัน-บานหนองมวง
  ตำบลทาลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.232911  LONG : 102.705504

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท55,400,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 10-88-00150
อาคารสำนักงาน

โฉนดเลขที่ : 37399  เนื้อที่ : 15-0-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู 3 หมูบานชุมชนบานดานเกวียน
  ถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224) ตำบลดานเกวียน
  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.856776  LONG : 102.189062
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท849,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07992
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 49830  เนื้อที่ : 0-1-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 83 หมู 10 หมูบานชุมชนบานหนองสระธาร
  ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองสงน้ำชลประทาน
  ตำบลดานเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.860193  LONG : 102.177596

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท799,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-77-00293
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 22351  เนื้อที่ : 0-3-63 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโกลเดนแลนด รีสอรท
  ถนนบายพาสปกธงชัย-โชคชัย (ทล.2310)
  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.831293  LONG : 102.112143

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10137

โฉนดเลขที่ : 12490  เน้ือท่ี : 0-3-26 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี หมู 14 หมูบานชุมชนบานโนนแดง
  ถนนสายบานโคกตอง-บานผักกาดหญา (นม.4043)
  ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.132049  LONG : 102.799354

ราคาขาย

บาท3,740,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00598

โฉนดเลขท่ี : 7903  เน้ือที่ : 0-2-41 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 105 หมู 3 หมูบานชุมชนบานทุงนอย
  ถนนสายทาชาง-บานหนองหัวแรด (นม.2039)
  ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.934660  LONG : 102.252553

ราคาขาย

บาท2,194,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท720,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03237
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 8976  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 154/7 หมูบานโชคชัยธนาทร ซอยไมมีชื่อ
  ถนนไมตรีจิตต ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
  จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.731731  LONG : 102.170309

อ.โ
ชค

ชัย
อ.เ

ฉล
ิมพ

ระ
เกีย

รต
ิ

อ.ช
ุมพ

วง

กม.25

138 ม. 200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

เขาชุมชนเขาชุมชน

เขาชุมชน

รร.ไทยรัฐวิทยา 28

ไป 
อ.ช

ุมพ
วง

ไป อ.พิมาย

ถ.ส
ายพ

ิมาย
-ชุม

พว
ง (ท
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175

) 

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

650 ม.

3.4 กม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.24

กม.5

หมูบานชุมชนบานหนองตะคอง

ถ.สายพิมาย-ชุมพวง (ทล.2175)
ไป อ.พิมาย

ไป อ.ชุมพวง

ไปบานผักกาดหญา

ถ.สายบานโคกตอง-บานผักกาดหญา (นม.4043)

ถ.สายบานเหลาจัน-บานหนองมวง

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เลียบคลองชลประทาน

คลองชลประทาน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.18+650

กม.18+900

กม.19

กม.18

กม.13
ไปตัวเมืองนครราชสีมา

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

ไป อ.โชคชัย 

ถ.เทศบาล 2 ถ.เทศบาล 2

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เลียบคลองชลประทาน
คลองชลประทาน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.14+550

กม.15

กม.18100 ม.
150 ม.

700 ม.

กม.13
ไปตัวเมืองนครราชสีมา

ถ.สายนครราชสีมา-โชคชัย (ทล.224)

ไป อ.โชคชัย 

ถ.เทศบาล 2 ถ.เทศบาล 2

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.กำธรอนุสรณ

1,100 ม.

100 ม.

300 ม.
ไป อ.ปกธงชัย

ไป อ.โชคชัย

โครงการ
โคราชคันทรีวิลล

กม.31+700

4.83 กม.

กม.35

กม.31

ไป ถ.สาย (ทล.2175)

ไป อ.ลําปลายมาศ

ถ.สายชุมพวง-ลําปลายมาศ (ทล.2223)

ไป อ.ชุมพวง

ถ.สายบานโคกตอง-บานผักกาดหญา (นม.4043)

อ.เฉลิมพระเกียรติ

กม.31

กม.71

กม.30+200

ไป อ.หนองบุญมาก

ไป อ.จักราช 

หมูบานชุมชนบานทุงนอย

ถ.สายทาชาง-บานหนองหัวแรด (นม.2039)

ถ.สายนครราชสีมา-จักราช (ทล.226)

เขาตัวเมืองนครราชสีมา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 มิ.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.บัวใหญ
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09027

โฉนดเลขท่ี : 909  เน้ือที่ : 7-1-33 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 158 หมูบานชุมชนบานหวยโจด
  ซอยสายบานปาตอง-บานหลุบกุง
  ถนนสายบัวใหญ-สีดา (ทล.202) ตำบลบัวใหญ
  อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.624948  LONG : 102.430919

ราคาขาย

บาท6,616,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท884,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09933
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 60664  เนื้อที่ : 0-0-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 54 ถ.สายบานนานิคม-บานหนองหวาเอน (นม.3320)
  ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.611141  LONG : 102.406342
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,170,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06814
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22277-78  เนื้อที่ : 1-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 127, 53 หมู 8 หมูบานชุมชนบานโตนด
  ซอยไมมีชื่อ ถนนมิตรภาพ-บานหนองโจด (นม.10206)
  ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.095869  LONG : 102.282143

อ.โนนสูง
อ.ดานขุนทด

อ.จักราช

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท812,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09721
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 65365  เนื้อที่ : 0-3-5 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี หมูบานชุมชนบานหนองปรือ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานแปรง-บานหนองกราด (นม.3111)
  ตำบลบานแปรง อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.360588  LONG : 101.788660
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,693,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08982
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 9876-77  เนื้อที่ : 23-0-1 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนครราชสีมา-หวยแถลง (ทล.226)
  ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.032821  LONG : 102.397077

ราคาขาย บาท67,437,000
โฉนดเลขท่ี : 83636, 44347  เนื้อท่ี : 32-0-12 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 449/1-3 หมู 14 ถนนสายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201)
  ตำบลดานขุนทด อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เคร่ืองจักรเลขท่ี : รวม 162 รายการ  เน้ือที่ : 0-0-0
ที่ตั้ง : เลขที่ 449/2 หมู 14 ถนนสายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201)
  ตำบลดานขุนทด อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00546

ราคาขาย บาท8,595,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน เครื่องจักร
99-88-00086

GPS LAT : 15.232560  LONG : 101.781600

1 2

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,533,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10584
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 50338  เนื้อที่ : 0-1-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 216 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโนนเพ็ก-บานเตยกระโตน (นม.1017)
  ตำบลวังไมแดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.686950  LONG : 102.658162
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,418,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10668
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 109  เนื้อที่ : 1-0-93 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานโคกกลาง หมู 1
  ถนนสายบานหนองเรือ-บานหนองบัววง (นม.4057)
  ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.476285  LONG : 102.766128

1

GPS LAT : 15.232345  LONG : 101.781027

2

อ.ประทาย

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ม.ชุมชนบานหวยโจด
3.6 กม

กม.53

ไป รร.บานหวยโจด
ถ.สายบานปาตอง-บานหลุบกุง 

ถ.สายบัวใหญ-สีดา (ทล.202)

ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ไป อ.สีดากม.52

ไปสถานีรถไฟ อ.บัวใหญ

350 ม.400 ม.

500 ม.

200 ม.

ไป อ.พิมาย

กม.174

กม.173

กม.173+550
ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.บานโตนด-บานดานทองหลาง

ไปบานดานทองหลาง
ไปบานดานทองหลาง

ไปบานหนองโจด

ไปตัว อ.เมืองนครราชสีมา

55 ม.

ซ.ไมมีช่ือ

ถ.มิตรภาพ-บานหนองโจด (นม.10206)

ถ.สายดานขุนทด-ขามทะเลสอ (ทล.2148)

ไป ทล.2148 

ไป อ.ขามทะเลสอไปวัดบานไร

ไปบานหนองแวง

ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201)

ไป อ.สีคิ้ว

ไปแยกหนองบัวโคก

กม.41

กม.42+200

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายทรัพยนี้พรอมกันทั้ง 2 รหัสทรัพย 09-88-00546 และ 99-88-00086

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 6 บอ
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ถ.สายนครราชสีมา-หวยแถลง (ทล.226)

ไป อ.หวยแถลง

เขาตัวเมืองนครราชสีมา

ถ.เทศบาล 201.2 กม.
กม.39

กม.38

กม.48

กม.49

172 ม.

กม. 48+655

ถ.สายบานนานิคม-บานหนองหวาเอน (นม.3320)

ไปบานหนองหวาเอน

ถ.สายชัยภูมิ-บัวใหญ (ทล.202)

เขา อ.บัวใหญ

ไป อ.แกงสนามนาง

ซ.ไมมีชื่อ

ไปท่ีนา

200 ม.

ไป ถ.(ทล.201)
หมูบาน ชุมชนบานหนองปรือ 

ถ.สายบานแปรง-บานหนองกราด (นม.3111)

ไปบานหนองแหน

ไป รร.บานโนน
ภิบาลโคกกลาง

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.สายบานโนนเพ็ก-บานเตยกระโตน (นม.1017)
ไปบานเตยกระโตน

ไปชุมชน

กม.8

กม.8+500

200 ม.
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายประทาย-ชุมพวง (ทล.2285)

ไป อ.ประทาย

ไป อ.ชุมพวง

กม.8

กม.9 กม.2

กม.1+150

ไป อ.เมืองยาง

ชุมชนบานโคกกลาง หมู 1

ถ.สายบานหนองเรือ-บานหนองบัววง (นม.4057)



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

กดลิงค “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซ้ือ” 

หนาจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเปนเง่ือนไขการจำหนาย
ทรัพยสินรอการขาย กดปุม “ยอมรับ” เพ่ือยืนยันการเสนอ
ซื้อทรัพย

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผลการ
เสนอซื้อใหทานทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไวในใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”


