
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
หองชุดพักอาศัย และ ที่ดินวางเปลา 

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย บางย่ีขัน โทร. 02-4340061-3
• คุณสมเจตน มหาเหมรัชกุล โทร. 080-057-3537

K-Property
Call Center 02-2732555
k-property@kasikornbank.com

ทรัพยเดน ทำเลดี : กรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกนอยเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกนอย
เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขมเขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม
เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกนอย
เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,875,000
GPS LAT : 13.75798  LONG : 100.459686

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04145
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 44986  เนื้อที่ : 0-0-18.70 ไร
ที่ตั้ง : 437/609 ม.บานแกววิลลา ซ.จรัญสนิทวงศ 35 แยก 16
  ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนนนท
  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,061,000
GPS LAT : 13.806586  LONG : 100.514302

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01743
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 47/1192 ชั้น 10  เนื้อที่ : 64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 47/1192 ชั้น 10 อาคารชุด พระราม 6 แมนช่ัน บี
  ซ.จรัญสนิทวงศ 96/1 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ
  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

เขต
บา

งก
อก

นอ
ย

เขต
บา

งพ
ลัด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01521

ราคาขาย

บาท13,551,000

หองชุดเลขท่ี : 999/244  เน้ือที่ : 205.310 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 999/244 ชั้นท่ี 25 อาคารเลขที่ 1
  ซ.จรัญสนิทวงศ 46 โครงการทิวริเวอรเพลส
  ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัด
  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.776942  LONG : 100.497587

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03968

ราคาขาย

บาท8,800,000

โฉนดเลขท่ี : 1179-1180  เน้ือที่ : 0-0-58.60 ไร
ที่ตั้ง : 117 (133/236), 119 (133/237)
  ซ.จรัญสนิทวงศ 95/1 แยก 5 ม.เปยมสุข
  ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ
  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.802705  LONG : 100.508873

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04366

ราคาขาย

บาท3,853,000

โฉนดเลขท่ี : 55615  เน้ือที่ : 0-0-15 ไร
ที่ตั้ง : 147/97 ซ.สถานีขนสงสายใต (เกา)
  ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ 
  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.784509  LONG : 100.468537

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01770

ราคาขาย

บาท2,254,000

หองชุดเลขท่ี : 589/415 ชั้น 8 เน้ือที่ : 42.590 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 589/415 ชั้น 8 อาคาร A2
  อาคารชุดซิตี้โฮม รัชดา-ปนเกลา 1
  ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ
  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.80513  LONG : 100.51105

โครงการทิวริเวอรเพลส

 ซ.จรัญสนิทวงศ 46

 ซ.จรัญสนิทวงศ 57

 ซ.จรัญสนิทวงศ 59

 ซ.จรัญสนิทวงศ 48

 ซ.จรัญสนิทวงศ 50

ถ.จ
รัญ

สนิ
ทว
งศ


ถ.ราชวิถี
ถ.สิรินธรไปตลิ่งชัน

สะพานกรุงธนบุรี

ไปสะพานพระราม 7

แมนํ้าเจาพระยา

ซ.สถานีขนสงสายใต (เกา) 

410 ม.

ถ.จรัญสนิท
วงศ 

ไปบางพลัด

ไปปนเกลาไปแยกไฟฉ
าย

ถ.บรมราชชนนี ไปตลิ่งชัน

คลองบางกอกนอย

ไปสะพานกรุงธน

ถ.บรมราชชนนี 

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

70 ม.

80 ม.

500 ม.
200 ม.

550 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.พรานนก

ไป ถ.บรมราชชนนี

ม.บานแกววิลลา 

ซ.ม.บานแก
ววิลลา 

ซ.จรัญสนิท
วงศ 35

ซ.จรัญสนิท
วงศ 33

ถ.จรัญสนิทวงศ 

ถ.บางขุนนนท

A

B
200 ม.

 อาคารชุด พระราม 6 แมนชั่น บี

แม
นํ้า

เจา
พร

ะย
า

ซ.จรัญสนิทวงศ 96/1ซ.จรัญสนิทวงศ 95/1

ซ.จรัญสนิทวงศ 95/2

ซ.จรัญสนิทวงศ 95

 ถ
.จร

ัญส
นิท

วงศ
 

ไปสะพานพระราม 7

ไปแยกบางพลัด

127 ม.

300 ม.

ซอยจรัญสนิทวงศ 95/1 

ซอยจรัญสนิทวงศ 95

แยก 5 
ม.เปยมสุข

ถ.จรัญสนิทวงศ ไปแยกบางพลัด
รพ.ยันฮี

ไปสะพานพระราม 7

แม
น้ำ
เจา

พร
ะยา

400 ม.

ถ.บาง
กรวย

-ไทรน
อย

ถ.จรัญสนิทวงศ 

ซ.จรัญสนิทวงศ 96/1A2

 อาคารชุดซิตี้โฮม รัชดา-ปนเกลา 1 

รร.ประชุมวิทยา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,011,000
GPS LAT : 13.759959  LONG : 100.381971

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08084
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 4962  เนื้อที่ : 0-0-73.90 ไร
ที่ตั้ง : 27/15 ม.บานสายลม ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 6/3
  ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,472,000
GPS LAT : 13.769608  LONG : 100.386917

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08765
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 51371  เนื้อที่ : 0-0-72 ไร
ที่ตั้ง : 48/48 ม.แสนรัก ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21
  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,090,000
GPS LAT : 13.794346  LONG : 100.369018

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05576
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 740, 1721  เนื้อที่ : 0-0-71.10 ไร
ที่ตั้ง : 8/23 ม.สวนสวยริมน้ำ ซ.พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28
  ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,898,000
GPS LAT : 13.794403  LONG : 100.375303

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09055
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 9063  เนื้อที่ : 0-0-25.20 ไร
ที่ตั้ง : 72/839 ม.พระปน 2 ซ.ศาลาธรรมสพน 15
  ถ.ศาลาธรรมสพน แขวงศาลาธรรมสพน
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,212,000
GPS LAT : 13.758644  LONG : 100.380521

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09134
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 10785  เนื้อที่ : 0-1-08 ไร
ที่ตั้ง : 37/2 ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1
  ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เขตทวีวัฒนา
ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07444

ราคาขาย

บาท11,062,000

โฉนดเลขท่ี : 3275-76  เน้ือที่ : 0-1-39.60 ไร
ที่ตั้ง : 2/65 ซ.วาสนา 5/2 หมูบานกฤษดานคร 39
  ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน
  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.783742  LONG : 100.381986

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,886,000
GPS LAT : 13.770883  LONG : 100.346688

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08354
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 7030  เนื้อที่ : 0-1-09.80 ไร
ที่ตั้ง : 77/33 ม.ธนทอง ธาราธร ซ.ทวีวัฒนา 12 ถ.ทวีวัฒนา
  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,205,000
GPS LAT : 13.791015  LONG : 100.339018

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09220
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 9373  เนื้อท่ี : 0-0-90.80 ไร
ที่ตั้ง : 1/130 ม.อิ่มอัมพร ซ.ทวีวัฒนา 20 ถ.ทวีวัฒนา
  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,472,000
GPS LAT : 13.766829  LONG : 100.386110

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08737
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2057  เนื้อที่ : 0-1-23.90 ไร
ที่ตั้ง : 48/6 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

156 ม.
หมูบานกฤษดานคร 31

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไปศาลาธรรมสพน
ถ.บรมราชชนนีไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.วาสนา 3ซ.วาสนา 1ปอมยาม

ซ.วาสนา 5/2

ซ.วาสนา 5/3
ซ.นพรัตน 1

ซ.25 ซ.20
ซ.22
ซ.24

หมูบาน
กฤษดานคร 39100 ม.

120 ม.
24 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี ไป ถ.บรมราชชนนี

ถ.อุทยาน

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.ทางลัดพุทธมณฑลสาย 2

800 ม.
270 ม. ม.ธนทองธาราธร 

ซ.ทวีวัฒนา 12 

ถ.ท
วีว
ัฒน

า

ซ.ทวีวัฒนา 19/2

ซ.ทวีวัฒนา 9 คลองทวีวัฒนา

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 3

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 2

1.4 กม.

200 ม.
ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 6/3

คลองบางเชือกหนัง

คลองบางนอย

คลองบางไผ

 ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก

ไป ถ.บรมราชชนนีไป ถ.บรมราชชนนี

สนามกีฬา-ศูนยเยาวชน

1 กม.

50 ม.
ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.บรมราชชนนี

ม.แสนรัก 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21/1 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.19

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

260 ม.
900 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ม.แสนรัก 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21/1 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.19

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

300 ม.

580 ม.

120 ม.

ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ไป ถ.ศาลาธรรมสพน

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.เพชรเกษม
ซ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.28

คลองขุนศรีบุรีรักษ
ถ.ภายในโครงการ

35 ม.

345 ม.

ม.พระปน 2 
ซ.ศาลาธรรมสพน 15

 ถ.ศาลาธรรมสพน 

 ถ.บรมราชชนนี
ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไปพุทธมลฑลสาย 4 ไปพุทธมลฑลสาย 3

ไปพุทธมลฑลสาย 3

ไป ถ.อุทยาน

ไปศาลายา

100 ม. 130 ม.
40 ม.

360 ม.ม.อิ่มอัมพร 

ซ.ทวีวัฒนา 20 

ถ.ท
วีว
ัฒน

า

ถ.ศาลาธรรมสพน

ถ.บรมราชชนนี

ถ.พุทธมลฑลสาย 2ถ.พุทธมลฑลสาย 3

ไป ถ.เพชรเกษม ไป ถ.เพชรเกษม

110 ม.

1.5 กม.
ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกไป ถ.ทวีวัฒนา

ไป ถ.บรมราชชนนี ไป ถ.บรมราชชนนี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,588,000
GPS LAT : 13.704170  LONG : 100.393180

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04129
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 110290  เนื้อที่ : 0-0-25.70 ไร
ที่ตั้ง : 603/879 ม.เพชรเกษม 2 ฝงใต ซ.เพชรเกษม 55/2
  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,900,000
GPS LAT : 13.691063  LONG : 100.411268

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03806
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 120188  เนื้อที่ : 0-0-23.70 ไร
ที่ตั้ง : 19/41 ซ.กาญจนาภิเษก 8 หมูบานเศรษฐี วิลล
  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,725,000
GPS LAT : 13.692822  LONG : 100.432086

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04247
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 113645  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 296 (111/77) ม.อินทราวิลลา (ซ.5 ) ซ.กัลปพฤกษ 6
  ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,575,000
GPS LAT : 13.730255  LONG : 100.411397

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10153
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 136205  เนื้อที่ : 0-1-75 ไร
ที่ตั้ง : ซ.9 หมูบานเอเวอรกรีน ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก
  แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,502,000
GPS LAT : 13.70685  LONG : 100.39682

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-01471
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

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

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,200,000
GPS LAT : 13.695305  LONG : 100.414230

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03548
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 140503  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 167/106 ม.มั่งมีซิตี้ (ซอย 4) ซ.หนองใหญ ถ.กาญจนาภิเษก
  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,450,000
GPS LAT : 13.733227  LONG : 100.438085

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04248
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 144361  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 199/46 ม.ดิออราเคิล เพชรเกษม 48
  ซ.เพชรเกษม 48 แยก 22 ถ.เพชรเกษม
  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,650,000
GPS LAT : 13.681253  LONG : 100.411258

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04057
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 139353  เนื้อที่ : 0-0-16.30 ไร
ที่ตั้ง : 82/201 ม.สาทร แกรนดวิลล ถ.กัลปพฤกษ
  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท13,621,000
GPS LAT : 13.777828  LONG : 100.381081

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05757
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1756  เนื้อที่ : 0-1-77 ไร
ที่ตั้ง : 222 ม.กฤษดานคร 20 ซ.นพรัตน 14 ถ.บรมราชชนนี
  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เขต
ภา

ษีเจ
ริญ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท9,702,000
GPS LAT : 13.766955  LONG : 100.385934

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00535
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 711-14, 2058-59, 13861 (เดิม ฉ.84995)
เนื้อที่ : 0-2-76.10 ไร
ที่ตั้ง : ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
  แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ซ.นพรัตน 14 ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.เพชรเกษม ไป ถ.ศาลาธรรมสพน

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

1,000 ม.

125 ม.

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ไป ถ.บรมราชชนนี ถ.พุทธมณฑลสาย 2

 1 กม.
ซ.ศุภมิตร

ซ.เปรมวิถี 2

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.21
ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.1/1

ไป สี่แยกทศกัณฑ

2.5 กม.

55 ม.

185 ม.

360 ม.

 ถ.เพชรเกษมไปเดอะมอลลบางแค

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ทาพระ

ม.ดิออราเคิล เพชรเกษม 48 

ซ.เพชรเกษม 48

 แยก 22

 แยก 18

 แยก 16 ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

250 ม.

560 ม.

60 ม.

 ม.สาทร แกรนดวิลล 

คลองบางโคลัด

ซ.ทางเขาหมูบาน
ถ.กัลปพฤกษ 

ไปบางแค

ไปสาทร

ซ.9
ซ.7
ซ.6

ซ.1
ซ.2
ซ.3
ซ.4ซ.5

60 ม.
170 ม.

540 ม.

 ถ.เพชรเกษม

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไป หนองแขม

ม.เพชรเกษม 2 ฝงใต 

ไป บางแค

ไป ถ.พระรามที่ 2

ถ.กาญจนาภิเษก โครงการมั่งมีซิตี้

ถนนเพชรเกษมไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ไปทาพระ

800 ม.

30 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ซ.บางบอน 23 (ซ.รร.คลองหนองให
ญ)

ซ.4
ซ.3 ซ.2

300 ม.

ไป ถ.พระรามที่ 2

ถนนเพชรเกษมไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ไปบางแค

ไปบางบัวทอง

ทางเขาหมูบานเศรษฐี วิลล

ไป ถ.บางบอน 1

ไปสาทร

คลองบางอาย

ซ.กาญจนาภิเษก 8 (ซ.หนองใหญ)

ถ.กาญจนาภิเษก

2.3 กม.

450 ม.

45 ม.

45 ม.

ถ.กํานันแมน (เอกชัย 36)

ไป ถ.เอกชัยไป ถ.เพชรเกษม

34 ม.
230 ม.

1.0 กม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปเทอดไท
ไป ถ.ตากสิน

ไป ถ.เอกชัย

ไป ถ.เอกชัย

ม.อินทราวิลลา
 ซ.กัลปพฤกษ 6

 ซ.กัลปพฤกษ 4

ซ.5 ซ.9ซ.4

ไป ถ.เพชรเกษม

 ถ.กัลปพฤกษ 

หมูบานเอเวอรกรีน ซิตี้ 

ซ.9
 

ซ.7ซ.5
 

ซ.3ซ.1

ถ.เพชรเกษม

ถ.บางแวก
ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.เอกชัย

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 7

ไป ถ.จรัญสนิทวงศ

ไปสี่แยกทาพระ

180 ม.

1.8
 ก
ม.

500 ม.

ถ.รอบนอกดานตะวันตก กาญจนาภิเษก

¶.à¾ªÃà¡ÉÁ
«.à¾ªÃà¡ÉÁ53

«.à¾ªÃà¡ÉÁ55
«.à¾ªÃà¡ÉÁ51

110 Á. 300 Á.
ไปหนองแขม

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

รพ.เกษมราษฎร บางแค

หมายเหตุ : ที่ดินมีสภาพเปนบอน้ำและทางเขา-ออก บางสวนยังไมจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ซ.เพชรเกษม 55/2



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,653,000
GPS LAT : 13.725988  LONG : 100.377753

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04518
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

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

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,214,000
GPS LAT : 13.708819  LONG : 100.414483

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04128
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 106645-46  เนื้อที่ : 0-0-37.60 ไร
ที่ตั้ง : 68/10-11 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,800,000
GPS LAT : 13.708626  LONG : 100.414272

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03814
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 106604  เนื้อที่ : 0-0-19.20 ไร
ที่ตั้ง : 68/52 ซ.ขางอาคาร CPS ถ.เพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,000,000
GPS LAT : 13.694134  LONG : 100.412281

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03889
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 121461-62  เนื้อที่ : 0-1-60.40 ไร
ที่ตั้ง : 21/323-324 ม.ขุมทอง เพชรเกษม ซ.หนองใหญ
  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,903,000
GPS LAT : 13.736114  LONG : 100.407102

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08567
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 132219  เนื้อที่ : 0-0-77 ไร
ที่ตั้ง : 5/2 ม.พิมาน ปนเกลา ซ.1 ถ.กาญจนาภิเษก
  แขวงบางไผ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,200,000
GPS LAT : 13.694134  LONG : 100.412281

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03960
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,500,000
GPS LAT : 13.711452  LONG : 100.425316

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04165
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 17102  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ท่ีตั้ง : 115 ซ.ตลาดใหมธนาคม ถ.เพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.722816  LONG : 100.394821

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07742
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 69381  เนื้อที่ : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : 10/22 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แยก 1
  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,050,000
GPS LAT : 13.696117  LONG : 100.423383

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08616
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 22562-63  เนื้อที่ : 0-1-77 ไร
ที่ต้ัง : 38/1-3, 38/88 ซ.บางแค 7 แยก 5 ถ.บางแค
  แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,279,000
GPS LAT : 13.743570  LONG : 100.367225

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08608
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 81752  เน้ือที่ : 0-1-00 ไร
ที่ต้ัง : 9/87 ม.ชัชฎาวิลลา ซ.4 ถ.บางแวก
  แขวงบางไผ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โฉนดเลขที่ : 121691  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 21/16 ซ.หนองใหญ หมูบานขุมทองเพชรเกษม
  ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

150 ม.

50 ม.

ถ.เทอดไท

ถ.เพชรเกษม ไป ทาพระ

ไป ถ.วุฒากาศ

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กัลปพฤกษ

ไป ถ.กัลปพฤกษ

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บ
างแ

ค

ซ.บางแค 7 (ยิ้มประยูร)แย
ก 3

ม.พิมาน ปนเกลา 

ซ.1
ซ.2

 ถ.กาญจนาภิเษก 

กม.23+600
100 ม. 25 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี
ถ.บางแวก ไป ถ.บรมราชชนนี

 ถ.เพชรเกษม
ไป ถ.พระรามที่ 2

ไป ทาพระ

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไปหนองแขม

740 ม.

350 ม.

135 ม.
58 ม.

ไป ถ.ทวีวัฒนา
ถ.บางแวก

ซ.1ซ.2
ซ.3
ซ.4
ซ.5

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2 

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 3

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.เพชรเกษม
ซ.ชุมชนศิริเกษม

800 Á.

«.àÈÃÉ°¡Ô¨ 46

«.3 «.4 «.5

1.4 ¡Á.
350 Á.

¶.ซอยËÁÙ‹ºŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

110 Á.
«.1

¶.à¾ªÃà¡ÉÁ

ä» ¶.¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂ 3

ä» ¶.¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂ 2

ไปบางแค

ซ.ËÁÙ‹ºŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

65 ม.

17
0 ม

.

ซ.ไ
มมี

ชื่อ
 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 

 แ
ยก

 1

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 2

ไป ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี

ไป ถ.เพชรเกษม 530 ม.

420 ม.

140 ม.
80 ม.

ซ.หนองใหญ

ถ.เพชรเกษม

คลองบางอาย

คลองตนกราง

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางแค

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.พระรามท่ี 2
ไป ถ.สุขาภิบาล 1

 ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ถ.หลักโครงการ

หมายเหตุ :  เจาะทะลุถึงกัน มีบันไดขึ้น-ลง ทั้ง 2 คูหา

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.พระรามที่ 2

ไป ถ.บรมราชชนนี

ถ.กาญจนาภิเษก

ถนนเพชรเกษม
ซ.เพชรเกษม72

ซ.เพชรเกษม 39/3

คลองบางแค

คลองยายเพียบ

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

45 ม.

40 ม. 200 ม.
ซ.ขางอาคาร CPS

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไป ถ.พระรามท่ี 2

ไป ถ.บรมราชชนนี

ถ.กาญจนาภิเษก

ถนนเพชรเกษม
ซ.เพชรเกษม72

ซ.เพชรเกษม 39/3

คลองบางแค

คลองยายเพียบ

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ไปทาพระ

65 ม.

43 ม. 195 ม.
ซ.ขางอาคาร CPS

หมูบานสุขสันต

หมูบานขุมทองเพชรเกษม

หมูบานขุมทองเพชรเกษม

โครงการ
นิรันดรคอนโด

ไป ถ.สุขาภิบาล 1
ไป ถ.พระราม 2

ถ.กาญจนาภิเษก

หมูบาน
ชัยมงคล

530 ม.

30 ม.

ถ.พุทธมลฑลสาย 1

ไป ถ.พุทธมลฑลสาย 3

ถ.เ
พช

รเก
ษม

80 ม.
20 ม.

ถ.กาญจนาภิเษกไป ถ.บรมราชชนนี ไป ถ.พระรามท่ี 2

ไปบางแวก ไปแยกทาพระ

ถ.บางแค ไป ถ.เอกชัย

ซ.ตลาดใหมธนาคม 
ซ.เพชรเกษม 25/2

ซ.เพชรเกษม 60/3

ซ.เพชรเกษม 62
ซ.เพชรเกษม 64

ซ.เลียบคลองราชมนตรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,408,000
GPS LAT : 13.722751  LONG : 100.462337

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01531
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 299/116 ชั้น 13  เนื้อที่ : 32.550 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 145/116 (299/116 ) ชั้น 13 อาคารชุดริชชี่ทาวเวอร
  ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,637,000
GPS LAT : 13.710327  LONG : 100.449854

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01707
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขท่ี : 166/82 ชั้น 7  เนื้อที่ : 30.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 166/82 ชั้น 7 อาคาร 2F ม.เมโทร พารค สาทร 2-2
  ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,839,000
GPS LAT : 13.712082  LONG : 100.449886

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01489
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 194/120 ชั้น 5  เนื้อที่ : 31.420 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 194/120 ชั้น 5 อาคารดี เมโทร พารค สาทร 3-2
  ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,401,000
GPS LAT : 13.709602  LONG : 100.450725

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01612
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 136/62 ชั้น 6  เนื้อที่ : 30.120 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 136/62 ชั้น 6 อาคาร A ม.เมโทรพารค สาทร 1-2
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท920,000
GPS LAT : 13.696289  LONG : 100.412588

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01495
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 179/4-5 ชั้น 1  เนื้อที่ : 51.080 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 179/4-5 ชั้น 1 อาคาร I นิรันดรซิตี้ บางแค 2
  ซ.กาญจนาภิเษก 8 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,851,000
GPS LAT : 13.712099  LONG : 100.449919

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01556
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 194/107 ชั้น 5  เนื้อที่ : 31.630 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 194/107 อาคารชุดเมโทรพารค สาทร 3-2
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,338,000
GPS LAT : 13.722558  LONG : 100.462241

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01301
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 145/209 (เดิม 299/209)  เนื้อที่ : 59.140 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 145/209 ชั้นที่ 19 อาคารชุดริชชี่ทาวเวอร ถ.เพชรเกษม
  แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,346,000
GPS LAT : 13.722751  LONG : 100.462337

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01626
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 299/109 ชั้น 13  เนื้อที่ : 49.980 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 145/109 (299/109) ชั้น 13 (12A) ริชช่ีทาวเวอร
  ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01380

ราคาขาย

บาท2,650,000

หองชุดเลขที่ : 138/66 ชั้น 6  เนื้อที่ : 56.980 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 138/66 ชั้น 6 อาคาร 1 บี
  โครงการเมโทร พารค สาทร 1-2
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.กัลปพฤกษ
  แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.709841  LONG : 100.450882
2 กม.

200 ม.

20 ม.

ถ.กัลปพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ไปบางแค
ไปบ

างแว
ก

ไปทาพระ

ถ.เอกชัย
ถ.บางขุนเทียน
ไป ถ.พระราม 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กาญจนาภิเษก ไปตากสิน

ไปจอมทอง

ถ.กํานันแมน

ไป ถ.กํานันแมน

โครงการอาคารชุด
เมโทรพารค สาทร 2-2 เฟส 2

2A

1A 1B
1C 1D

1G 1H
1I 1J

2B
2I
2J

2K
2L

2M
2N

2O
2P

2C
2D

2E
2F

2G
2H

สระวายนํ้า

350 ม.

ไปบางแค

ถ.ราชพฤกษ ไป ถ.บรมราชชนนีไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกทาพระ

ซ.เพชรเกษม 28

ซ.เพชรเกษม 21

ซ.เพชรเกษม 23

ซ.เพชรเกษม 24/1
ซ.เพชรเกษม 19/3

ถ.เพชรเกษม

350 ม.

ไปบางแค

ถ.ราชพฤกษ ไป ถ.บรมราชชนนีไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกทาพระ

ซ.เพชรเกษม 28

ซ.เพชรเกษม 21

ซ.เพชรเกษม 23

ซ.เพชรเกษม 24/1
ซ.เพชรเกษม 19/3

ถ.เพชรเกษม

350 ม.

ไปบางแค

ถ.ราชพฤกษ ไป ถ.บรมราชชนนีไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกทาพระ

ซ.เพชรเกษม 28

ซ.เพชรเกษม 21

ซ.เพชรเกษม 23

ซ.เพชรเกษม 24/1
ซ.เพชรเกษม 19/3

ถ.เพชรเกษม

2 กม.

200 ม.
250 ม.

ถ.กัลปพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ไปบางแค
ไปบ

างแว
ก

ถ.เอกชัย
ถ.บางขุนเทียน
ไป ถ.พระราม 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางบอน ไปตากสิน

ไปจอมทอง

ถ.กํานันแมน

2A
2B
2I
2J

2K
2L

2M
2N

2O
2P

2C
2D

D

C
2E
2F

2G
2H

สระวายนํ้า

1A 1B
1C 1D

1G 1H
1I 1J

200 ม.
ไปแยกทาพระ

A
B

2 กม.

200 ม.
250 ม.

ถ.กัลปพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ไปบางแค
ไปบ

างแว
ก

ถ.เอกชัย
ถ.บางขุนเทียน
ไป ถ.พระราม 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางบอน ไปตากสิน

ไปจอมทอง

ถ.กํานันแมน

2A
2B
2I
2J

2K
2L

2M
2N

2O
2P

2C
2D

D

C
2E
2F

2G
2H

สระวายนํ้า

1A 1B
1C 1D

1G 1H
1I 1J

200 ม.
ไปแยกทาพระ

A
B

2 กม.

290 ม.

200 ม.

ถ.กัลปพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ไปบางแค
ไปบ

างแว
ก

ถ.เอกชัย
ถ.บางขุนเทียน
ไป ถ.พระราม 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางบอน ไปตากสิน

ไปจอมทอง

ถ.กํานันแมน

2A
2B
2I
2J

2K
2L

2M
2N

2O
2P

2C
2D

D

C
2E
2F

2G
2H

สระวายนํ้า

1A 1B
1C 1D

1G 1H
1I 1J

ไปแยกทาพระ

A
B

2 กม.

200 ม.

20 ม.

ถ.กัลปพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.เพชรเกษม

ไปบางแค
ไปบ

างแว
ก

ไปทาพระ

ถ.เอกชัย
ถ.บางขุนเทียน
ไป ถ.พระราม 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กาญจนาภิเษก ไปตากสิน

ไปจอมทอง

ถ.กํานันแมน

ไป ถ.กํานันแมน

โครงการอาคารชุด
เมโทรพารค สาทร 2-2 เฟส 2

2A

1A 1B
1C 1D

1G 1H
1I 1J

2B
2I
2J

2K
2L

2M
2N

2O
2P

2C
2D

2E
2F

2G
2H

สระวายน้ํา  อาคาร I 

M
R
P
NO

นิรันดรซิตี้ บางแค 2 

ซ.กาญจนาภิเษก 8 (หนองใหญ)

คลองหนองใหญ

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ไปบางแค

ไปบางบอน ไปบางขุนเทียน

ไป ถ.พระราม 2

500 ม.

800 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ถ.เอกชัย

ไปหนองแขม

ถ.กัลปพฤกษ ไป ถ.สุขาภิบาล 1
ไป ถ.สุขาภิบาล 1

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

C
D
E
F
G
HIJ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,050,000
GPS LAT : 13.778985  LONG : 100.374661

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06501
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 92028  เนื้อท่ี : 0-1-09.30 ไร
ที่ตั้ง : 154 (99) ม.กฤษดานคร 31 ถ.บรมราชชนนี
  แขวงศาลาธรรมสพน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,500,000
GPS LAT : 13.758012  LONG : 100.355157

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06495
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 82664-65  เนื้อที่ : 0-1-47 ไร
ที่ตั้ง : 41 ม.บานอักษรา ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 16/3
  ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แยกจากถนนพุทธมณฑลสาย 3
  แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,875,000
GPS LAT : 13.756265  LONG : 100.458803

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04334
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 67209  เน้ือที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 736/14 ถ.แกวเงินทอง แขวงคลองชักพระ
  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,360,000
GPS LAT : 13.784127  LONG : 100.412577

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 06-88-00031
ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò

สิทธิการเชา : อาคารพาณิชย 3 ชั้น เลขที่ 58/96-97 เนื้อที่ : 0-0-00
ที่ตั้ง : 58/96-97 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบานไทร
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,651,000
GPS LAT : 13.784309  LONG : 100.444326

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹  01-88-10487
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 13600  เนื้อท่ี : 0-3-43 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ฉิมพลี 8 ถ.ฉิมพลี แขวงฉิมพลี
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,082,000
GPS LAT : 13.799027  LONG : 100.384217

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08447
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 57481-82  เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : 21/46 ม.พาราไดซ วิลล แยก 1/1 ซ.ศาลาธรรมสพน 14
  ถ.ศาลาธรรมสพน แขวงบางระมาด
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท9,438,000
GPS LAT : 13.791108  LONG : 100.398206

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08383
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 72811-12  เนื้อที่ : 0-1-23 ไร
ที่ตั้ง : 250/464-5 ม.กรีนวิลล (ซ.1/5) ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.32
  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงฉิมพลี
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท13,003,000
GPS LAT : 13.782103  LONG : 100.390547

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07918
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 17879  เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : 132 (71/8) ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27
  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางระมาด
  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท26,130,000
GPS LAT : 13.763104  LONG : 100.339984

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07546
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 83177-78  เนื้อที่ : 0-1-82.80 ไร
ที่ตั้ง : 36/153 หมูบานคุณาลัย ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก
  แขวงทวีวัฒนา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท13,800,000
GPS LAT : 13.771389  LONG : 100.421165

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08485
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 82888  เนื้อท่ี : 0-1-35.50 ไร
ที่ตั้ง : 343 (64/201) ม.ภาณุ ซ.39/5 ถ.บรมราชชนนี
  แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

เขตตลิ่งชัน

วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตลาดน้ำคลองทวีวัฒนา
รร.คลองทวีวัฒนา

ซ.ทวีวัฒ
นา 15/1ซ.ทวีวัฒ
นา 17ซ.ทวีวัฒ
นา 19

ถ.ทวีวัฒนาไป ถ.เพชรเกษม

ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ถ.อุทยาน

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3
ไป ถ.นครชัยศรี-ศาลายา

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.บางแวก

พุทธมณฑล

ถ.ทว ีวัฒนา-กาญจนา
ภเิษก

1 กม.
250 ม.

180 ม.

800 ม.

ไป ถ.เพชรเกษม

ไปนนทบุรี

ไปนครปฐม ถ.บรมราชชนนี

ซ.อัศวพิเชษฐ

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 1
คลองบานไทร

คลองบางระมาด

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

960 ม.

900 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนตกเปนภารจำยอมเร่ืองทาง (เนื้อที่ประมาณ 20.25 ตร.ว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

50 ม.

350 ม.

270 ม.
ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.บ
รม

ราช
ชน

นี

ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ. 27

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 1

ไป ถ.ศาลาธรรมสพน

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ถ.บรมราชชนนีไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ไปปนเกลา

ไป ถ.เพชรเกษมไป ถ.เพชรเกษม

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 2

80
0 ม

.

300 ม.

230 ม.

36 ม.

ม.กรีนวิลล ซ.1/5

ซ.3/1
ซ.3/2
ซ.3/3
ซ.3/4
ซ.3/5
ซ.3/61

ซ.3ซ.1 ซ.5

ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.32 

ถ.สวนผัก

ไป ถ.ศาลาธรรมสพน ไปบางใหญ

ถ.บรมราชชนนีไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.ศาลาธรรมสพน

400 ม.

800 ม.

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.พุทธมณฑลสาย 2ซ.ร
ัศม

ี 11

ซ.ร
ัศม

ี 9

ซ.ร
ัศม

ี 11

ซ.ร
ัศม

ี 12
ซ.ร

ัศม
ี 10

ซ.ร
ัศม

ี 12

ซ.นพรัตน 31

ม.กฤษดานคร โครงการ 31
ไป ม.กฤษดานคร 18 ซ.รัศมี 26

ซ.รัศมี 7

ถ.สวนผัก

ถ.บรมราชชนนี
ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 2

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

1.5 กม.

1 กม.

ม.พาราไดซ วิลล 
แยก 1/1
ซ.ศาลาธรรมสพน 14

ถ.ศาลาธรรมสพน 

180 ม.

รร.พาณิชยการราชดำเนิน

ถ.ทวีวัฒนา
ไปพุทธมณฑลสาย 4

ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ถ.บรมราชชนนี

ไปปนเกลา

670 ม.

230 ม.

สน.ธรรมศาลา

ซ.อักษรา 1

ปอมตำรวจ

ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก
ซ.อักษรา 2ซ.อักษรา 3

หมูบานนาราภิรมย

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.เพชรเกษม

180 ม.ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 16/3

ไปสามแยกไฟฉาย ไปบางขุนนนทถ.จรัญสนิทวงศ

ถ.แกวเงินทอง

ถ.วัดแกว-พุทธมลฑลสาย 1

ไป วัดปากนํ้า

2.4 กม.

ไป ถ.ราชพฤกษ

ไป ถ.บรมราชชนนี

หมายเหตุ : สัญญาเชามีกำหนดระยะเวลา 20 ป 4 เดือน นับแตวันท่ี 3 พ.ย. 2543 หมายเหตุ : มีปญหาเรื่องทางเขา-ออก ยังไมไดจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน

ไปพุทธมลฑลสาย 1

ไปบางขุนนนท

ไป ถ.เพชรเกษม

300 ม.

ถ.บรมราชชนนี

ถ.ฉิมพลีซ.ฉิมพลี 8
ซ.ฉิมพลี 9

ซ.ฉิมพลี 11
ถ.ราชพฤกษ

ไปปนเกลา
ไป ถ.สวนผัก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,678,000
GPS LAT : 13.697009  LONG : 100.347910

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08542
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 76027-28  เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : 9 (15/21) ซ.เพชรเกษม 79 แยก 28-4 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,911,000
GPS LAT : 13.675989  LONG : 100.380074

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09165
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 14175  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 50/247 ม.ศศิธร ซ.3/6 ถ.บางบอน 3
  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,696,000
GPS LAT : 13.71218  LONG : 100.34623

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08703
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 62823  เน้ือที่ : 0-0-98 ไร
ที่ตั้ง : 164 (9/4) ซ.เพชรเกษม 108 แยก 5 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,575,000
GPS LAT : 13.656811  LONG : 100.351172

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07637
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 15494  เนื้อที่ : 0-0-30.60 ไร
ท่ีต้ัง : 12/290 หมูบานพระปน 4 ซ.1 ถ.บางบอน 5
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,038,000
GPS LAT : 13.684996  LONG : 100.346250

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06530
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 125820  เนื้อที่ : 0-0-38 ไร
ที่ตั้ง : 36/42 ซ.เลียบคลองภาษีเจริญ 22 แยก 5
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,132,000
GPS LAT : 13.685979  LONG : 100.367964

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06453
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 19621  เนื้อที่ : 0-2-29.60 ไร
ที่ตั้ง : 29/119 ซ.ทางเขาหมูบาน ม.แกรนดรอยัล รีสอรท
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,839,000
GPS LAT : 13.685891  LONG : 100.367769

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04519
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 19620  เนื้อที่ : 0-2-52.30 ไร
ที่ตั้ง : 29/116 ม.แกรนดรอยัล รีสอรท ซ.ทางเขาหมูบาน
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,285,000
GPS LAT : 13.685378  LONG : 100.368045

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04985
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

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

แข
วง
หน

อง
แข

ม ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08843

ราคาขาย

บาท4,223,000

โฉนดเลขที่ : 28966  เน้ือที่ : 0-0-50.80 ไร
ที่ตั้ง : 12/127 ม.พฤกษาทาวน เซเรนิตี้
  ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
  กรุงเทพมหานคร
GPS LAT : 13.682642  LONG : 100.342782

ถ.เพชรเกษม 

ไปสมุทรสาคร

ไป ถ.เอกชัย

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

2.67 กม.

250 ม.

125 ม.
125 ม.

ซ.เพชรเกษม 81 

ม.พฤกษาทาวน เซเรนิตี้ 

134 Á.1.55 กÁ.

¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÀÒÉÕà¨ÃÔญ½Ñè§àË¹×Í

¶.à
ÅÕÂ

º¤
ÅÍ

§À
ÒÉ

Õà¨Ã
Ôญ½

Ñè§ãμ
Œ

¤ÅÍ§ÀÒÉÕà¨ÃÔญ

ä» ¶.ÁÒà¨ÃÔญ
ä» ¶.ÁÒà¨ÃÔญ

ä»àÍ¡ªÑÂ

¤ÅÍ§·ÇÕÇÑ²¹Ò
«.à¾ªÃà¡ÉÁ 69

¶.à¾ªÃà¡ÉÁ

ไปหนองแขม
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,195,000
GPS LAT : 13.713548  LONG : 100.352307

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04187
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 5006  เนื้อที่ : 0-0-19.50 ไร
ที่ตั้ง : 1044/59 ม.ศรีเพชร (ซ.27) ซ.เพชรเกษม 106
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,495,000
GPS LAT : 13.707226  LONG : 100.338203

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04281
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 84260  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 81/229 ม.ศิริเขต (ซอย 4) ซ.เพชรเกษม 116
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,438,000
GPS LAT : 13.701973  LONG : 100.333399

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04266
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 7571  เนื้อท่ี : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : 5/60 ม.พงษศิริชัย 2 ซ.ซี.พี. 25 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,093,000
GPS LAT : 13.721428  LONG : 100.339415

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04220
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 446  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 15/269 ม.จิตรณรงค 21 ซ.กระทุมลม 32
  ถ.พุทธมณฑล สาย 4 แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,400,000
GPS LAT : 13.691290  LONG : 100.355993

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04056
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 22977  เนื้อที่ : 0-0-16.10 ไร
ที่ตั้ง : 486/83 ม.พฤกษาวิลล 4 ซ.16
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,700,000
GPS LAT : 13.717598  LONG : 100.341739

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04002
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 25866  เนื้อที่ : 0-0-19.10 ไร
ที่ตั้ง : 333/91 ม.พฤกษาวิลล 18 ซ.เพชรเกษม 110
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,185,000
GPS LAT : 13.658321  LONG : 100.346921

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06475
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 15737-38  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 12/582-583 ม.พระปน 4 ซ.12 ถ.บางบอน 5
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,700,000
GPS LAT : 13.714141  LONG : 100.357026

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03908
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 19537  เนื้อที่ : 0-0-45.10 ไร
ที่ตั้ง : 78/178 หมูที่ 6 หมูบานเพชรทวีสุข ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
  แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,489,000
GPS LAT : 13.6713096  LONG : 100.3446502

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08074
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 71925  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 80/118 ม.กานดา ซ.7 ถ.บางบอน 5
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,436,000
GPS LAT : 13.666665  LONG : 100.359159 

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08457
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 6990  เนื้อที่ : 0-0-50.60 ไร
ที่ตั้ง : 1/337 ม.เพชรมณฑลกรีน ซ.11 ถ.บางบอน 5
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.680113  LONG : 100.408852

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04251
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขท่ี : 12884  เนื้อท่ี : 0-0-19.80 ไร
ที่ตั้ง : 10/391 ม.สินทรัพยนครการเดน ซ.2 ถ.กาญจนาภิเษก
  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,750,000
GPS LAT : 13.694223  LONG : 100.350817

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03783
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 26636  เนื้อที่ : 0-0-17.10 ไร
ที่ตั้ง : 7/63 ซ.12 หมูบานไลโอ (LIO) เพชรเกษม 77
  ถ.สวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,750,000
GPS LAT : 13.694162  LONG : 100.350776

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03971
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 26634  เนื้อที่ : 0-0-17.10 ไร
ที่ตั้ง : 7/61 ซ.12 หมูบานไลโอ เพชรเกษม 77 ถ.สวัสดิการ 1
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท271,000
GPS LAT : 13.689423  LONG : 100.366220

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01568
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 46/4 ชั้น 1  เนื้อที่ : 22.510 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 46/4 ชั้น 1 เพชรทวีคอนโดทาวน ซ.ทางเขาโครงการ
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท140,000
GPS LAT : 13.712078  LONG : 100.338118

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01227
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 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

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.700524  LONG : 100.380014

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04112
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 97622  เนื้อที่ : 0-0-37 ไร
ที่ตั้ง : 4/236 ม.สันติสุข ซ.เพชรเกษม 69
  ถ.อินทาปจ (เพชรเกษม 69) แขวงหลักสอง
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.689326  LONG : 100.336214

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03828
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 25179  เนื้อที่ : 0-0-21.40 ไร
ที่ตั้ง : 14/230 ซ.7 หมูบานวิสตา อเวนิว
  ถ.มาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.689386  LONG : 100.356668

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03710
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 22897  เนื้อที่ : 0-0-34.60 ไร
ที่ตั้ง : 486/3 ซ. 2 หมูบานพฤกษาวิลล 4
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03603

ราคาขาย

บาท2,900,000

โฉนดเลขที่ : 22246  เน้ือที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 2/156 ม.เดอะเนเจอรซิตี้ (ซ.10) เพชรเกษม 69
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
  แยกจากซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.689676  LONG : 100.380846

ม.เดอะเนเจอรซิต้ี
ซ.10

ถ.เลียบค
ลองภาษีเ

จริญฝงใต


ถ.เลียบคล
องภาษีเจร

ิญฝงเหนือ

ไป ถ.เอกชัย

ซ.เพชรเกษม 69

ถ.เพชรเกษม ไปตลาดบางแค

820 ม.

80 ม.

1.9 กม.

ไปออมนอย

สาขาพุทธมณฑลสาย 4
ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไปสมุทรสาคร

 ถ.มาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81)

450 ม. 2.5 กม.

ไป ซ.เพชรเกษม 81

ซ.เพชรเกษม 69

ไป ถ.เอกชัย

ไป ถ.เพชรเกษม

คลองภา
ษีเจริญ

คลองทวีวัฒนา

ซ. 2

หมูบานพฤกษาวิลล 4 

ถ.เลียบค
ลองภาษี

เจริญฝงเ
หนือ

ถ.เลียบค
ลองภาษี

เจริญฝงใ
ต

ซ.ภายในโครงการ

ซ.1
ซ.2ซ.3/2

ไป ถ.เพชรเกษม

160 ม.

90 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.พระรามท่ี 2

ถ.เพชรเกษม

ถ.เ
พช

รเก
ษม

 69
คล

อง
ทว

ีวัฒ
นา

ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา

ถ.เลียบคลองภาษีเจริ
ญฝงเหนือ

ถ.เลียบคลองภาษีเจร
ิญฝงใต

คลองภาษีเจริญ

1 กม.

300 ม.
30 ม.

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3
ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

ซ.เพชรเกษม 69/1
ซ.กํานันเหรียญ

ซ.ม.นิสา
ซ.ทางเขาหมูบาน

250 ม.

1.1 กม.

400 ม.

400 ม.

ซ.12 

ซ.2 
ซ.4
ซ.6
ซ.8
ซ.10

ถ.เพชรเกษม

ไป ซ.เพชรเกษม 69

รพ.วิชัยเวชน
ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

หมูบานไลโอ เพชรเกษม 77

ซ.เ
พช

รเก
ษม

 77

ถ.สวัสดิการ 1 ถ.สวัสดิการ 1

ถ.ส
วัส
ดิก

าร 
2

220 ม.

12 ม.

1 กม.

400 ม.

400 ม.

400 ม.

ซ.12 

ซ.2 
ซ.4
ซ.6
ซ.8
ซ.10

ถ.เพชรเกษม

ไป ซ.เพชรเกษม 69

รพ.วิชัยเวชน

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

หมูบานไลโอ เพชรเกษม 77

ซ.เ
พช

รเก
ษม

 77

ถ.สวัสดิการ 1 ถ.สวัสดิการ 1

ถ.ส
วัส
ดิก

าร 
2

คลองบางแค

100 ม. 16 กม.

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 2

คล
อง
ทว

ีวัฒ
นา

คลองภาษี
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือไปเพชรเกษม 81

ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใตไป ถ.บางบอน 5

ไปหนองแขม

ไป ถ.เอกชัย

ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.บรมราชชนนี
ถ.ทวีวัฒนา

คล
อง
ทว

ีวัฒ
นา

เพชรทวีคอนโดทาวน 

ซ.ทางเขาโครงการ

ไป ซ.เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม

ไป ซ.เพชรเกษม 112
ซ.เพชรเกษม 114 แยก 8

ซ.เพชรเกษม 114 แยก 5

ซ.เพชรเกษม 116

ซ.สินเพชรคอนโด

ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปออมใหญ ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 3

700 ม.

100 ม.

ซ.เพชรเกษม 114



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 8 ก.พ. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.697352  LONG : 100.340071

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04496
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 119730  เนื้อที่ : 0-0-16.30 ไร
ที่ตั้ง : 40/47 ม.หรรษามาเจริญ ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,200,000
GPS LAT : 13.705352  LONG : 100.335834

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04155
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

โฉนดเลขท่ี : 106240  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 88/15 ซ.เพชรเกษม 116/2 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,479,000
GPS LAT : 13.693874  LONG : 100.360034

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10323
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 41781  เน้ือที่ : 0-0-96 ไร
ที่ตั้ง : ซ.สวัสดิการ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,696,000
GPS LAT : 13.713850  LONG : 100.353721

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03965
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

โฉนดเลขที่ : 105347-49  เนื้อที่ : 0-0-72 ไร
ที่ตั้ง : 1037/11, 1037/13, 1037/15 ซ.เพชรเกษม 106
  หมูบานศรีเพชร ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,686,000
GPS LAT : 13.703355  LONG : 100.393762

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04081
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

โฉนดเลขที่ : 14882-83  เนื้อที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : 303 (65/83), 301 (65/84) ซ.เพชรเกษม 63
  หมูบานจุฑาทองวิลลา ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท12,068,000
GPS LAT : 13.691081  LONG : 100.374471

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04057
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

โฉนดเลขท่ี : 12439-41  เน้ือที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : 49/53-55 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04386

ราคาขาย

บาท26,680,000

โฉนดเลขที่ : 112715, 112717, 112719, 112721,
112582-85  เนื้อที่ : 0-1-28 ไร
ที่ตั้ง : 164-167,332-335 ม.พรทวีวัฒน
  ซ.เพชรเกษม 73/1 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.706997  LONG : 100.367679

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,400,000
GPS LAT : 13.70196  LONG : 100.35020

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04416
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 106079, 109388  เนื้อท่ี : 0-0-16.50 ไร
ที่ต้ัง : 9/105 ซ.เพชรเกษม 79 ถ.เพชรเกษม
  แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,370,000
GPS LAT : 13.713894  LONG : 100.355820

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04244
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�

โฉนดเลขที่ : 107229-30  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 1032/16, 1032/18 ม.ศรีเพชร (ซ.30/2)
  ซ.เพชรเกษม 106 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ถ.พุทธมลฑลสาย 3

ถ.เพชรเกษม

ซ.เพชรเกษม 73/2

ไป จ.นครปฐม

ซ.เพชรเกษม 73/1
30 ม.

32 ม.
45 ม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปบางแค

คลองบางแค

ไปบางแค

700 ม.

250 ม.

35 ม.

28 ม.

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)ไปหนองแขม

ซ.เพชรเกษม 63 

ซ.คุณหญิง

ไปวัดมวง

ซ.เพชรเกษม 94

หมูบานจุฑาทองวิลลา 

700 ม.

 ถ.เลียบคลอ
งภาษีเจริญฝง

เหนือ

 ถ.เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝงใต


คลองภาษีเจริญ

 ซ.เพชรเกษม 81

 ซ.เพชรเกษม 69

ไป ถ.เพชรเกษม 
ไป ถ.เพชรเกษม 

ไป ถ.เอกชัย ไป ถ.เอกชัยไป ถ.เอกชัย

ถ.บางบอน 4

วัดอุดมรังษี
สํานักงานเขตหนองแขม

แยก 6 แยก 5

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย

ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 79

ซ.เพชรเกษม 110

440 ม.
ซ.เพชรเกษม 81

หมายเหตุ : คูหาเลขท่ี 1037/15 มีสวนตอเติมดานขาง
  คูหาเลขท่ี 1037/11, 13 มีสวนตอเติมดาดฟา

145 ม.
20 ม.

760 ม.

ถ.เพชรเกษม ไปบางแคไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

หมูบานศรีเพชร

ซ.27
ซ.25
ซ.23
ซ.21
ซ.11

ซ.3
ซ.5
ซ.เพชรเกษม 106

ซ.เพชรเกษม 77

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปบางแค

ถ.พุทธมณฑลสาย 3

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

760 ม.

46 ม.
40 ม.

ม.ศรีเพชร 

ซ.เ
พช

รเก
ษม

 10
6

ซ.30

ซ.30/2

ซ.2

ซ.28

ซ.14

ซ.10

ซ.25
ซ.27

ถ.เพชรเกษม

ไปพุทธมลฑลสาย 4 ไปบางแค

คลองภาษีเจริญถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต

ซ.เพชรเกษม 81 (ถ.มาเจริญ)ซ.เพชรเกษม 81

ไป ซ.เพชรเกษม 69

ไป ซ.เพชรเกษม 69

ไปกระทุมแบน

ซ.เพชรเกษม 81/2
ซ.เพชรเกษม 81/1

ถ.เพชรเกษม

1.5 กม.

170 ม.

ม.หรรษามาเจริญ 

ถ.เพชรเกษม
35 ม.

25 ม.ถ.พ
ุทธ

มณ
ฑล

สา
ย 4

ไปพุทธมณฑล

ไปกระทุมแบน

ไปออมนอย

ถ.พ
ุทธ

สา
คร

ไปบางแค

ซ.เ
พช

รเก
ษม

 11
2

ซ.เ
พช

รเก
ษม

 81
/6

ซ.เพชรเกษม 116/2

ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ

ถ.พุทธมลฑลสาย 3

ซ.เพชรเกษม 77ซ.เพชรเกษม 77/4
ถ.เพชรเกษม

400 ม.400 ม.

630 ม.
1 กม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปบางแคไปหนองแขม

ถ.สวัสดิการ 2

ซ.สวัสดิการ 1



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 เว็บไซตทรัพยสินรอการขาย


