
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
หองชุดพักอาศัย อาคารโรงงาน และ โกดัง

ทรัพยเดน ทำเลดี : ระยอง

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนจันทอุดม ระยอง โทร. 038-860882-3
 คุณมานิต ติ่งอวม โทร. 080-061-3623, คุณวันไชย มูลไทย โทร. 080-061-2997
 คุณวันชัย ทัหวิรุฬหวงศ โทร. 080-061-2535, คุณวิลาสิณี หอมเกษร โทร. 080-061-1330
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณประเวศ สตางาม โทร. 02-5626407, 086-973-7517 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555
เวลาทำการ จันทร-ศุกร 8.30 - 16.30 น.
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,262,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08752
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 133094  เนื้อที่ : 0-1-19.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4/3 หมูบานอรรยาเพลส ซอย น.ป.พ.2 ถนนริมน้ำ
  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.668016  LONG : 101.286263
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,782,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09021
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 155600  เนื้อที่ : 0-0-70.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/36 หมูบานสายลมเย็น ดาหลา
  ถนนสายระยอง-บางละมุง ตำบลทับมา
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.733447  LONG : 101.204542

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,180,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09274
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 128804  เนื้อที่ : 1-2-57.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 58/1 ซอยทางไผ 3 ถนนริมน้ำ
  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.661767  LONG : 101.280818
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,555,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09580
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 120832  เนื้อที่ : 0-0-86 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 39/70 หมูบานเพ็ชรรัตนเลควิลล (เฟส 1)
  ถนนสายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)
  ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.706696  LONG : 101.246680

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,955,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10319
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 106689  เนื้อที่ :  0-0-48.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/99 หมูบานเชาวราช ซอยทางเขาวัดน้ำคอกเกา
  ถนนระยอง-มาบปู (ทล.3574) ตำบลเชิงเนิน
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.716937  LONG : 101.279161

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,465,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10081
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 147718  เนื้อที่ : 0-0-90.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/73 ถนนสายโขดหิน-เขาไผ
  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.704959  LONG : 101.198142

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07591
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 116357-116358, 116360  เน้ือที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/93 หมูบานอารยา เฟส 2
  ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยราษฎรบำรุง) ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.746499  LONG : 101.132237

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,376,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09944
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 116882  เนื้อที่ : 0-0-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 232/148 ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.640962  LONG : 101.376731
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,750,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06124
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 114967  เนื้อที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/26 หมูบานอารยา ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.749393  LONG : 101.131536

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,910,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09595
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 129814  เนื้อที่ :  0-0-63.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47/38 หมูบานทรัพยธานี (บานดอน)
  ถนนพัฒนประเสริฐ ตำบลเชิงเนิน
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.698678  LONG : 101.294824

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.
เล
ียบ

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

ถ.
เล
ียบ

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

1.2 กม.
ซ.ทางไผ 3 

ถ.ริมนํ้า 

ไปบานเพ

300 ม.

165 ม.

85 ม.

54 ม.

หมูบาน เพ็ชรรัตนเลควิลล (เฟส 1)
ไป อ.บางละมุง

ถ.เกาะพรวด-บานในแยกทับมา วัดทับมา

ถ.สายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)

750 ม.

450 ม.

200 ม.

130 ม.

100 ม.
32 ม.

ไป ถ.สุขุมวิท

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ไปปากนํ้าระยอง

แม
นํ้า
ระ
ยอ
ง

ไป อ.เมืองระยอง

ไป อ.แกลง

คลองคา

ทล.3139

ซ.นครระยอง 80 (สองพ่ีนอง)
ถ.ริมนํ้า

ถ.ต
ากส

ิน

ไปแยกเกาะกลอย

ไปบานคาย

30
0 ม

.

หมูบาน เชาวราช 

ซอยทางเขาวัดนํ้าคอกเกา 

วัดนํ้าคอกเกา 
ถ.สายระยอง-มาบปู (ทล.3574)

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไปบานฉาง ไป จ.ระยอง

ไป จ.ระยองถ.สายระยอง-บางละมุงไปบางละมุง
กม.43กม.42+950

325 ม.320 ม.

ถ.เสม็ดแดง (หัวหญาคา)

ถ.
สา
ยม

าบ
ตา
พุต

-ร
ะย
อง

 (ท
ล.

36
3)

แยกบานดอน

ถ.สายเลี่ยงเมืองระยอง (ทล.36)
850 ม.

200 ม.

120 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) 

หมูบาน ทรัพยธานี (บานดอน)ถ.พัฒนประเสริฐ 

ถ.เชิงเนินซากบก

ไปบานฉาง

ไปจันทบุรี

330 ม.

950 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) 

ถ.สายโขดหิน-เขาไผ 

เขาไผ ซอย 8ซ.โขดหิน

ซ.ม.บุญถาวร 3

500 ม.

1,400 ม.

ถ.ส
ุขุม
วิท

 (ท
ล.3

)

ซ.สุขุมวิท 19

ซ.สุขุมวิท 13

ซ.สุขุมวิท 20

ซ.สุขุมวิท 18

ซ.สุขุมวิท 22
ไป
ตัว
เม
ือง
ระ
ยอ
ง

ไปสัตหีบ

ไปตัวเมืองระยอง
ถ.สุขุมวิท 13

ถ.ส
ุขุมวิ

ท (
ทล.

3)

ถ.สุขุมวิท 16
สนง.การนิคมอุตสาหกรรม

วัดซากลูกหญา

250 ม.

1,400 ม.
ซ.ศาลาแดง-บานชน

ไประยอง
ไปจันทบุรี150 ม.

กม. 233+200

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) 

หมูบานบานฉัน

ถ.สายชากลาว



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 14 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,650,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10003
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 97596  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 19/114 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.744667  LONG : 101.177381
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,047,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09527
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 64141  เนื้อที่ : 0-1-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/5 ซอยปาสอิ้ง ถนนรวมพัฒนา
  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.705241  LONG : 101.169011

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,041,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07843
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 128674  เนื้อที่ :  0-0-97 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69 ซอยไมมีชื่อ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.725038  LONG : 101.156281
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,681,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10082
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 34481  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/8 ซอยศาลาฟุงเฟอง
  ถนนสายทาเรือ-เพ (ทล.3140) ตำบลเพ
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.634758  LONG : 101.421374

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,648,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04303
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 60690  เนื้อที่ : 0-2-91.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 119/11-14, 119/15-23
  ถนนหนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006)
  ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.743120  LONG : 101.222783
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,750,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04570
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 3597-98  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 315/1-2 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.733551  LONG : 101.133162

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,060,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04699
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 77183  เนื้อที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 309/41-42 ซอยศูนยการคา 5
  ถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ (ทล.3145)
  ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.629752  LONG : 101.442639
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,220,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04613
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 158610  เนื้อที่ : 0-0-18.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 208/233 ถนนสายกลางทุง ตำบลเนินพระ
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.677863  LONG : 101.214935

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,990,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04712
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 147318  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 134/20 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.753102  LONG : 101.177108
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,970,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04133
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 41075  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 267/315 หมูบานเมืองใหมมาบตาพุด
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.713331  LONG : 101.16363

ซ.ไมมีชื่อ

580 ม.

25 ม.

ถ.เนินพยอม 

ไปมาบตาพุด

ไป ทล.36

ถ.สุขุมวิท 38

ถ.(ทล.363)
ไป เมืองระยอง

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

650 ม.

120 ม.
ซ.ปาสอ้ิง 

ถ.รวมพัฒนา

กม.206

ซ.ไมมีชื่อ 

420 ม.
150 ม.

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.สุขุมวิท 29

ซ.สุขุมวิท 23

ซ.เทอดไท-มุสลิม

ไป จ.ระยองไป จ.ชลบุรี

ไปมาบตาพุด

ถ.มาบยา

ซ.เสริมสุวรรณ
ไปปลวกแดง ไป ทล.36

ถ.
มา

บต
าพุ

ด-
ปล

วก
แด

ง 
(ท
ล.

31
91

)

กม.5+850

กม.6
กม.8

กม.9

ไปแยก PMY

ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006) 

ซ.เขาวัดโบสถ 2-เลาไกซ.เขาวัดโบสถ 1-สะพานหิน

ไปคลองชางตาย 
ไปหนองตะพาน

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำแนวเขตทาง ขอใหผูตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ชั้นท่ี 1 และชั้นลอยเปดติดตอถึงกัน

ไป จ.ระยองถ.สายระยอง-บางละมุง (ทล.36) ไป อ.บางละมุง 

ไป 
อ.แ

กลง

กม.2

กม.239+700

กม.2+115

ถ.สุขุม
วิท (ท

ล.3) 
ไปเมืองระยอง

ซอย ศูนยการคา 5 ซอย ศูนยการคา 6

ถ.สายเพ-แกลง-กรํ่า (ทล.3145)

ถ.ศาลาสังกะสี

900 ม.

792 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) 

ถ.กรอ
กยาชา

ไปเมืองระยอง

ไปมาบตาพุด

ซ.สายกลางทุง 

ถ.แสงจันทรเนรมิตร

กม.38

กม.39

1,200 ม.

ถ.
เน
ินพ

ยอ
ม 

แยกมาบขา

ถ.สายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)

ไปเมืองระยอง

กม.207+700

ตลาดสด

ไปหาดทรายทอง
โครงการ

เมืองใหมมาบตาพุด

ไป จ.ระยอง
ไปวัดมาบตาพุด

โครงการ
มาบตาพุดเซ็นเตอร

ไป อ.บานฉาง ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.สุขุมวิท 30 

ไปนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ถ.ภายในโครงการ
360 ม.

กม.238+200

780 ม.

ถนนสายสุขาภิบาล 2 (ทล.3140)

ไป อ
.แกล

ง

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซอยศาลาฟุงเฟอง

ไปมาบตาพุด

117
 ม.

กม.205

ไปมาบตาพุด

ไปบานฉาง

ซ.
สุข
ุมว
ิท 

16

ซ.สุขุมวิท 24

กม.204

ถ.สายมาบตาพุด-ปลวกแดง (ทล.3191)ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.สุขุมวิท 19

ถนนเขานิคมมาบตาพุด



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 14 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท20,331,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00543
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 60959, 98013  เนื้อที่ : 2-3-83.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/12 ซอยไมมีชื่อ ถนนสุขุมวิท 56 (ทล.3)
  ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.693460  LONG : 101.192126
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,590,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00597
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 60967, 170237  เนื้อที่ : 1-1-73.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/10 หมูบานไมมีชื่อ ซอยสุขุมวิท 56
  ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลเนินพระ
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.692962  LONG : 101.192556

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท13,260,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00539
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 57873, 57875, 57878, 57876  เน้ือที่ : 3-2-15 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 129/2, 109/5 ถนนสายไผลอม-หวงหิน (รย.4009)
  ตำบลบานคาย อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.787599  LONG : 101.314595

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,900,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04752
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 33558  เนื้อที่ : 0-0-50.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 104/5 ถนนสายระยอง-มาบปู (ทล.3574)
  ตำบลบานคาย อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.784449  LONG : 101.300296
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,520,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04558
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 15888  เนื้อที่ : 0-0-31.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 140/2 ถนนเทศบาล 2 ตำบลบานคาย
  อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.790775  LONG : 101.298894

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,313,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08107
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47771  เนื้อที่ : 1-0-41 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 112/5 ซอยไมมีชื่อ ถนนหนองพวา-คลองโปง
  ตำบลบางบุตร อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.824699  LONG : 101.364299
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท863,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10240
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16110  เนื้อที่ : 0-0-72.50 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานบึง-บานคาย (ทล.3138) ตำบลบานคาย
  อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.784519  LONG : 101.299922

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00431

โฉนดเลขท่ี : 61434  เน้ือที่ : 6-1-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 119/27-29
  ถนนหนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006)
  ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
  จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.741834  LONG : 101.223830

ราคาขาย

บาท37,985,000

อ.บานคาย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท20,624,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00527
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 2151, 10555  เนื้อที่ : 14-3-62.20 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ถนนบานชุมแสง-สี่แยกพัฒนา
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.956298  LONG : 101.545150

อ.ว
ังจ
ันท

ร

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูในแนวเขตสายไฟฟาแรงสูง (เนื้อที่ประมาณ 0-0-65 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

กม.211+500

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปมาบตาพุด

ไป อ.แกลงซ.ส
ุขุม
วิท

 56
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.สุขุมวิท 54

ซ..สุขุมวิท 57

200 ม.

48
0 ม

.

กม.211+500

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปมาบตาพุด

ไป อ.แกลงซ.ส
ุขุม
วิท

 56
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.สุขุมวิท 54

ซ..สุขุมวิท 57

172 ม.

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางล้ำท่ีกระทรวงการคลัง
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

แยกวังจันทร

กม.15+700

ไปอางเก็บน้ำประแสร

ถ.สายบานชุมแสง-สี่แยกพัฒนา
ไป อ.บานบึง

ถ.สายบานบึง-แกลง (ทล.344)

ถ.สายบานชุมแสง-หนองมวง

ไป อ.แกลง
กม.79+120

900 
ม.

กม.5

กม.1

กม.1+450
252 ม.

ไป จ.ระยอง

ไป สภ.บานคายไป อ.บานคาย
ไป อ.บานบึง ถ.สายบายคาย-บานบึง (ทล.3138)

ถ.สายบายคาย-ซากกอไผ

ถ.สายไผลอม-หวงหิน (รย.4009)

ถ.บานซากทองหลาง-บานหนองพะวา
ถ.สายเชิงเนิน-ชากบก

ไป ถ.สายเชิงเนิน-ชากบก

ไป ถ.สายหาดใหญ-จันดี (ทล.3139)
ไป ถ.สายบานคาย-วังจันทร

ซ.ยายเหมือน

คลองชลประทาน

กม.66+800

 ถ.สายระยอง-มาบปู (ทล.3574)

 ถ.เทศบาล 5

 ถ.เทศบาล 6

ไปเมืองระยอง ไปหนองคอกหมู

ไป อ.หนองใหญ

ถ.เลียบคลองชลประทาน

ไป อ.บานคายไประยอง

ถ.สายบานคาย-มาบปูน (ทล.3574)

ไปมาบปูน

100 ม.

 ถ.เทศบาล 2

 ถ.เทศบาล 1

500 ม.

2.1 กม.

204 ม.

กม.6

กม.4 กม.3

ถ.หนองพวา-คลองโปง

วัดเขางวงชาง

เขางวงชาง

 ถ.สายมาบปู-ระยอง (ทล.3471)

ไปมาบปู

ไประยอง

 ถ.สายหนองพะวา-ซากทองหลาง ไปซากทองหลาง

ถนนระยอง-มาบปู (ทล.3574)

ทล.4009

แยกซากกอไผ

ถนนเทศบาล 5

ถน
นเ
ทศ

บา
ล 

4

ถน
นเ
ทศ
บา
ล 
3

ไปมาบปู

คลองชลประทาน

ถนนเทศบาล 6

ไประยอง

ซ.ไมมีชื่อ

กม.6

กม.7

กม.8ซ.เขาโบสถ-สะพานหิน

ถ.ทุงนอก-เขาโบสถซ.ตนโพธิ์ทุงนอก-เขาโบสถ 7

ซ.เขาโบสถ 7 ตนโพธิ์

ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006) 

ไปคลองชางตาย

ไปมาบขา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 14 พ.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.บานฉาง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,400,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04037
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 13828-31  เนื้อที่ : 0-0-77.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 157/11-14 ถนนเทศบาล 42 (ถนนสายบานฉาง-พยูน)
  ตำบลพลา อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.671559  LONG : 101.050605
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,726,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08138
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11736, 21852  เนื้อที่ : 0-3-30.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/19 หมูบานศรีสุข ถนนสายบานฉาง-พลา
  ตำบลพลา อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.693747  LONG : 101.049556

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,662,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07891
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 15924  เนื้อที่ : 0-0-73 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/153 หมูบานรามนุช 14 (เฟส 1)
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.748258  LONG : 101.091799
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,800,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07726
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 34107  เนื้อที่ : 0-0-67.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 192/59 หมูบานเซนสิริ (สุขุมวิท-บานฉาง 19)
  ซอยภายในโครงการ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.742641  LONG : 101.087585

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,659,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07432
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13165  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 38/7 ซอยเทศบาล 60/1 ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.737538  LONG : 101.086214

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,029,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07195
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27811  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 19/76 หมูที่ 1 ซอยเทศบาล 21
  ถนนสายสำนักทอน-สระแกว ตำบลสำนักทอน
  อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.758556  LONG : 101.021456
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,495,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09605
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4576  เนื้อที่ : 0-0-43.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 10/72 หมู 6 หมูบานทรัพยสมบูรณ 1
  ถนนสายเนินกระปรอก-ภูดร ตำบลบานฉาง
  อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.794124  LONG : 101.084251

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท576,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01838
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 293/95 ชั้น 4  เนื้อที่ : 23 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 293/95 อาคาร ชั้น 4 อาคาร G
  โครงการโกลเดน วิลเลจ ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.724277  LONG : 101.067668
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,609,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10225
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 3312  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 119/61 ซอย 3
  ถนนสายบานฉาง-ชากหมาก (ทล.3376) ตำบลสำนักทอน
  อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.760544  LONG : 101.029808

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,128,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09320
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 15825  เนื้อที่ : 0-0-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/183 หมู 6 หมูบานรามนุช 14
  ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลบานฉาง
  อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.745455  LONG : 101.092347

150 ม.

ถ.สายพยูน-พลา

ถ.เทศบาล 42

วัดพลา

โรงเรียน
บานคลองทราย

วัดคลองทราย

ถ.
สา
ยบ

าน
ฉา
ง 
-พ
ลา

ซอ
ยพ

ยูน
 4

สนง.เทศบาล อ.บานฉาง 

ถ.สุข
ุมวิท

 (ทล
.3)

สนามบินอูตะเภา

กองทหารปนใหญ
ตอสูอากาศยาน

ม.ศรีสุข 

ถ.สายบานฉาง-พลา
(ซ.เทศบาล 34)

ถ.เทศบาล 2

2 กม.

สถานีรถไฟบานฉาง

485 ม.

กม.199

กม.198+600

กม.199+130

กม.196

 ถ
.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.
3)

ไป อ.สัตหีบ

ไปมาบตาพุด

ไปหาดพยูน

ซ.ภายในโครงการ

ซ.เทศบาล 58
ซ.เทศบาล 60

ซ.เทศบาล 47

 หมูบานรามนุช 14 (เฟส 1)

 หมูบานรามนุช 14 (เฟส 2)

150 ม.
กม.198+600

กม.199

กม.196

ถ.ภายในโครงการ

ไปมาบตาพุด

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปหาดพยูนซ.เทศบาล 47 ซ.เทศบาล 58

ไป อ.สัตหีบ

ซ.เทศบาล 60

200 ม.

ถ.
สุขุ
มว
ิท 

(ท
ล.
3)

ไป อ.สัตหีบ

ไป จ.ระยอง

ซ.เทศบาล 60/1 
ซ.เทศบาล 60

130 ม.

160 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป อ.สัต
หีบ

ไป จ.ระยอง

ซ.เทศบาล 13

ซ.เทศบาล 21

ถ.เทศบาล 31/2

ถ.บานฉาง-ซากหมาก (ทล.3376)

ถ.สายสํานักทอน-สระแกว

ตลาดบานฉาง

กม.4

กม.5

ไป ทล.332

ไป ทล.36

ถ.เทศบาล 17

กม. 4+450

215 ม.
ซอย 3 

ถ.สายบานฉาง-ชากหมาก (ทล.3376)

โครงการบานฉางคันทรีฮิลล วิลเลจ

ถ.สํานักทอน-สระแกว

ถ.สุข
ุมวิท

 (ทล
.3)

ไปบา
นฉาง

กม.198

กม.199
150 ม.

70 ม.

170 ม.
ไปมา

บตาพ
ุด

ไปสัตหี
บ ถ.เทศบาล 58

ไประย
อง

1,230 ม.

330 ม.

ถ.สุขุม
วิท (ท

ล.3) 

หมูบาน ทรัพยสมบูรณ 1 

ถ.สายเนินกระปรอก-ภูดร 

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป ทล.36

ไปที่วาการ อ.บานฉาง

ไปหาดพลา

ไป อ.สัตหีบ

กม.194+150

กม.195

200 ม.

300 ม.

50 ม.

ถ.เทศบาล 42

ไป จ.ระยอง
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อ.แ
กล

ง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,881,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09149
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 41615  เนื้อที่ : 0-0-94.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/6 ซอยทุงควายกิน 8 ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลทุงควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.779872  LONG : 101.697078
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04272
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 70903-4  เนื้อที่ : 0-0-36.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/3-4 ซอยสุนทรภู ซอย 2
  ถนนสายแกลง-แหลมแมพิมพ (ทล.3164)
  ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.771988  LONG : 101.650395

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท31,871,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00259
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 20413  เนื้อที่ : 10-3-50.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 114/4 หมู 2
  ถนนสายหนองกันเกรา-วังจันทร (รย.3063)
  ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.826632  LONG : 101.610253
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,600,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01617
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 252/5 ชั้น 4  เนื้อที่ : 190 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 252/5 อาคาร ชั้น 4 อาคาร เอ
  โครงการคอนโดวิวนกกางเขน ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายบานเพ-แกลง-กร่ำ (ทล.3145)
  ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.641500  LONG : 101.564075

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04685
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 72600-1, 73251  เนื้อที่ : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 176/5 ถนนสายบานบึง-แกลง (ทล.344)
  ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.796905  LONG : 101.642111
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,200,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04396
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 56681  เนื้อที่ : 0-0-30.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/1-2 ซอยสุนทรภู ซอย 2
  ถนนสายแกลง-แหลมแมพิมพ (ทล.3164)
  ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.772043  LONG : 101.650306

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08673

โฉนดเลขท่ี : 57144  เน้ือที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/1 หมูบานไมมีชื่อ ซอยไมมีชื่อ

  ถนนทางเกวียน-เนินอูทอง ตำบลบานนา

  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.808905  LONG : 101.667287

ราคาขาย

บาท1,224,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08794

โฉนดเลขท่ี : 66803-4  เน้ือที่ : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 12/1 หมูบานบานสวนมุกดา
  ซอยเจริญสุข-ดอนสำราญ
  ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลวังหวา
  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.77461  LONG : 101.637131

ราคาขาย

บาท5,630,000

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป อ.แกลง

ไปตัวเมืองจันทบุรี

กม.273

กม.274+050 ซ.ทุงควายกิน 8 

ซ.ทุงควายกิน 3 
ซ.ทุงควายกิน 10

กม.268
กม.267+350

12 ม.

205 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป จ.ระยอง

ไป อ.แกลง

ถ.มาบพวา-เขาหินแทน
ถ.มาบใหญ

ถ.เจริญสุข-ดอนสําราญ

ไป อ.วังจันทร
ไปถ.หนองกันเกรา-เจริญสุข

ไป อ.วังจันทร

ซ.ภายในโครงการ

กม.4+200

กม.2+500

กม.2+400

กม.2+100

30 ม.

ซ.หลวงปูบุญ

ซ.ศาลเจาหลวงปู
ถ.บานนา-หนองพลู (บน.0103)

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป จ.ระยอง ไป จ.จันทบุรี

ถ.สายทางเกวียน-เนินอูทอง (ทล.3430)

ไป กิ่งอําเภอเขาชะเมา

ไปแหลมแมพิมพ

ซ.สุนทรภู ซอย 2 

ซ.สุนทรภู ซอย 3

ซ.สุนทรภู ซอย 5

ถ.พลงชางเผือก

ซ.พลงชางเผือก ซ.2

ไปทะเลนอย

ซ.เศรษฐี

ซ.เทศบาล 3

ซ.เทศบาล 2

ถ.
สา
ยแ
กล
ง-
แห
ลม
แม
พิม

พ 
(ท
ล.3

16
4)

กม.1

กม.2

กม.3

600 ม.
ร.ร.หนองกันเกรา

ถ.สายหนองกันเครา-วังจันทร (รย.3063)
ไปแกลง

โครงการหินสวยน้ำใส

400 ม.

400 ม.

ภูเขา

ซ.ภายในโครงการ
ไปแหลมแมพิมพ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ (ทล.3145)

ไปบานเพ

200 ม.

ถ.สวนว
ังแกวสา

ย 1

ทะเล

ไป อ.บานบึง

ไป อ.แกลงไป อ.แกลง

กม.100

กม.100+300

ถ.สายบานบึง-แกลง (ทล.344) 

ถ.หนองกันเกรา

ถ.หนองแหวน (อินทรอาวุธ)

แยกหมอเปลี่ยน

ซ.สุนทรภู ซอย 2
ซ.สุนทรภู ซอย 3

ถ.เทศบาล 3

ถ.เทศบาล 2

แยกวงเวียนใน

กม.0

กม.1

28 ม.

ซ.สุนทรภู ซอย 5

ซ.สุนทรภู ซอย 7 ไปทะเลนอย

ถ.
พล

งช
าง
เผื
อก

 ถ.สายแกลง-แหลมแมพิมพ (ทล.3164)

ไปแหลมแมพิมพ
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อ.นิคมพัฒนา
อ.ปลวกแดง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท30,660,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00540
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 66114  เนื้อที่ : 6-0-90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99 ถนนมาบขา-เนินพยอม
  แยกจากถนนสายชลบุรี-ระยอง (ทล.36)
  ตำบลมาบขา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.766578  LONG : 100.185407
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,413,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00427
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 48554-48559  เนื้อที่ : 2-2-33.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 64/2 ซอยไมมีชื่อ ถนนสาย 13
  ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.859802  LONG : 101.174730

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,212,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09631
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 39971-72  เนื้อที่ : 0-1-44 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 25/5 ซอยบุญมา ถนนซอย 5 สาย 13
  ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.855190  LONG : 101.166403
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09146
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 27942-27943  เนื้อที่ : 0-1-31.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 333/58-59 หมูบาน ซี เค ซี วิลเลจ
  ซอยหลักภายในโครงการ ถนนสายระเวิง-ชลประทาน
  ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.967688  LONG : 101.244286

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,566,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08272
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 21453  เนื้อที่ : 0-1-35.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 165 ซอยหางแกว 2 ถนนสายหวยปราบ-หางแกว
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 13.011012  LONG : 101.101395
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,496,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07616
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22259  เนื้อที่ : 0-0-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 634/11 หมูบานอิงตะวัน เลควิว ซอยภายในโครงการ
  ถนนรอบอางเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแมน้ำคู
  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.926514  LONG : 101.252585

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,400,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03718
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 13356-57  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/35-36
  ถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนฯ
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 13.004741  LONG : 101.130331
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,153,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04700
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 16939  เนื้อที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/3 ถนนสายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191)
  ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.979924  LONG : 101.206174

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04414
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 17688-89  เนื้อที่ : 0-0-39.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 333/157-158 โครงการอีสเทิรนซีบอรด ซิตี้
  ถนนนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตำบลปลวกแดง
  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 13.019101  LONG : 101.150873
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,083,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04620
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 31666  เนื้อที่ : 0-0-19.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 375/1 ถนนเทศบาล 7 ตำบลปลวกแดง
  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GPS LAT : 12.969115  LONG : 101.214643

หมายเหตุ : ยังไมไดจดภารจำยอมเร่ืองทางเขา-ออกใหกับทรัพยสิน

ไปตัวเมืองระยอง
ไปมาบตาพุต

ไปมาบตาพุต

ไปบางละมุง

1

4

5

6

5 รายการ

550 ม.
550 ม.

500 ม.

2.5 กม.

2.6 กม.

630 ม.

380 ม.
750 ม.

800 ม.

1 กม.

900 ม.

(ขายแลว)
3

2

ถ.มาบขา-เนินพยอม ถ.มาบขา-หนองผักนาถ

ถนนมาบขา-ปลวกแดง (ทล.3191)

ไปปลวกแดง

ถ.สายชลบุรี-ระยอง (ทล.36)

ถ.สายระยอง-มาบขา (รย.4006)

ไปสาย 16 ไปมาบตาพุต

ถ.สายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191) 

ถ.สาย13 (ทล.3375) ไปเขาไมแกว ไป อ.บานคาย

ไป อ.ปลวกแดง

ถ.
ซอ

ย 
4 

(ส
าย

13
-1

5)

กม.2

กม.4

กม.4+450
กม.1

1.2 กม.

310 ม.

ถ.สายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191)

ไป อ.ปลวกแดง 

ไป อ.มาบขา

ถ. ซ.5 สาย 13
ถ. ซ.4 สาย 13

ถ. ซ.3 สาย 13

ถ. ซ.2 สาย 13

 ถ.สาย 13 (ทล.3375)

2.75 กม.

1.1 กม.

340 ม. ม.ซี เค ซี วิลเลจ 
ถ.สายระเวิง-ชลประทาน 

ถ.สายปลวกแดง-โรงน้ําตาล

ไป อ.ปลวกแดง

ไป อ.ปลวกแดง

ไปหวยปราบ
ไปแยกปากรวม

กม.2
510 ม.

88 ม
.

กม.2+400

กม.3+850
ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ไปทล.331

ซ.หางแกว 2 

ซ.หางแกว 4
ซ.หางแกว 7 ซ.หางแกว 1

ซ.หางแกว 9

ซ.สารสิน

ถ.รวมใจ

ถ.สายหวยปราบ-หางแกว (ซ.มาบยางพร 43) 

กม.23
กม.2

กม.22
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง

ไป จ.ระยอง

วัดสิทธิสามัคคี

หมูบานอิงตะวัน เลควิว
ซ.ภายในโครงการ ถ.รอบอางเก็บนํ้าหนองปลาไหล

ถ.สาย 22

ทล
.3
19

1

245 ม. 250 ม.

¡Á.7

¡Á.6+300 130 Á.

ไปแยกบอวิน

ไปปลวกแดง

ซ.มาบยางพร 30

นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน ซ.1

โลตัสเอ็กซเพรส สะพาน 4

ตลาดสะพาน 4 พลาซา

เขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเทรียลพารค

ซ.มาบยางพร 39/2
ซ.มาบยางพร 39/3

ซ.มาบยางพร 39/4 ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ถ.ทางเขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนฯ

ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ 

 ถ.สายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191) 

 ถ.สายปลวกแดง-วังตาผิน

 ถ.สายปลวกแดง-โรงน้ําตาล

ไปหนองใหญ

ไปแยกพวงมาลัย

กม.9

8 กม.
กม.7

โครงการอีสเทิรนซีบอรด ซิตี้ 

ถ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด

ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331) ไป จ.ฉะเชิงเทราไป อ.สัตหีบ

ไป อ.ศรีราชา

ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ไป อ.ปลวกแดง

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกัน

ถ.สายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191)

ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ 

ไประยอง

ไปชลบุรี 310 ม.

130 ม.

ถ.เทศบาล 7 

ถ.เทศบาลพัฒนา




