
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กบินทรบุรี
• โทร. 081-8370771, 037-280390, 037-281942 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

ทรัพยเดน ทำเลดี : ปราจีนบุรี และ สระแกวทรัพยเดน ทำเลดี : ปราจีนบุรี และ สระแกวทรัพยเดน ทำเลดี : ปราจีนบุรี และ สระแกว
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และที่ดินวางเปลาบานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และที่ดินวางเปลาบานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และที่ดินวางเปลา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,301,000
GPS LAT : 14.144758  LONG : 101.472482

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08849
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 17182  เนื้อที่ : 1-1-03.60 ไร
ที่ตั้ง : 32 หมู 16 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท768,000
GPS LAT : 14.169626  LONG : 101.524433

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06551
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 17418  เนื้อที่ : 0-1-78.60 ไร
ที่ตั้ง : 59/1 หมู 11 ถ.สายบานโคกเขื่อน-บานชัยคลี (ปจ.3122)
  ต.หนองแกว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท625,000
GPS LAT : 13.575206  LONG : 101.636719

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08910
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

นส.3 ก.ที่ : 767  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : สวนปาสัก ป.สุวิมล ซ.หลักโครงการ
  ถ.สระแกว-เขาหินซอน (ทล.359)
  ต.กรอกสมบูรณ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,000,000
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 10-44-00005
ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 5191, 9920  เนื้อที่ : 0-0-12.70 ไร
ที่ตั้ง : 37 ถ.หนาเมือง ต.หนาเมือง
  อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท920,000
GPS LAT : 14.060826  LONG : 101.363723

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04271
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 6673  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 42/14 ซ.เทศบาลดำริห 8 (อุดมศุภ) ถ.เทศบาลดำริห
  ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท406,000
GPS LAT : 14.049247  LONG : 101.339336

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07453
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 28539  เนื้อที่ : 0-1-15 ไร
ที่ตั้ง : ซ.บางตาลา 1 ถ.ปราจีน-บานสราง (ทล.3481)
  ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,667,000
GPS LAT : 14.052405  LONG : 101.356819

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05055
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 4524, 9976-8, 10033, 10039-40
เนื้อที่ : 1-0-87.70 ไร
ที่ตั้ง : 26 ซ.พินิจรังสรรค 1 ถ.พินิจรังสรรค
  ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,050,000
GPS LAT : 14.135507  LONG : 101.388104

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07746
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 35353  เนื้อที่ : 0-1-91 ไร
ที่ตั้ง : 12 หมู 15 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.บานพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

อ.นาดี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,510,000
GPS LAT : 13.864718  LONG : 101.527571

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09054
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 15424  เนื้อที่ : 0-3-99 ไร
ที่ตั้ง : 35/2 ซ.บานหนองระเนตร-บานหนองไฮ
  ถ.สายบานหนองแวง-บานหัวซา (ปจ.3018)
  ต.หัวหวา อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท558,000
GPS LAT : 14.114450  LONG : 101.789370

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06729
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 5391  เนื้อที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : 87 หมู 3 ถ.ชมะนันท (ทล.3290)
  ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เนื้อท่ีประมาณ 0-2-55.20 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

หมายเหตุ : ตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

กม.158 กม.159

370 ม.
80 ม.

ไปเขาใหญ

ไป จ.ปราจีนบุรี

ไป อ.ประจันตคาม

กองพันทหารมาที่ 2

คายพรหมโยธี

คายทหารมา 30

ถ.สายปราจีนบุรี-เนินหอม (ทล.3077)

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)ไปแยกหนองชะอม

ถ.สายปราจีนธานี (ปจ.3200)

กม.12
กม.62

กม.61 110 ม.
115 ม.

แมน้ำปราจีนบุรี

ซ.บางตาลา 1

ถ.ปราจีน-บานสราง (ทล.3481)

ถ.สุวินทวงศ (ทล.319)

ไป อ.บานสราง 

ไป จ.นครนายก

ไป อ.พนมสารคาม

วัดเทวบุตร
ถ.พินิจรังสรรค

รพ.สงเสริมสุขภาพ
ต.รอบเมือง
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ไป อ.กบินทรบุรี

ซ.เทศบาล 5

ไปบ
านส

ระแท
น

ไป ต.ทุงโพธิ์

ไปบานกระเดี่ยง ม.9

ไปคลองชุมพล

ไปแกงหินเพิง

ไปวัดพันธศรี

25 ม.
45 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

3.9 กม.

1.2 กม.

2 กม.

กม.173

ถ.บานโคกเขื่อน ปจ.5028

ปจ
.2
01

0

ไปบานชัยคลี

ถ.สุวรรณศร (ทล.33) 

ไป จ.สระแกว

ไปนครนายก

ปจ.502
8

ถ.สายบานโคกเข่ือน-บานชัยคลี (ปจ.3122)

570 ม.

แมน้ำปราจีนบุรี
ถ.เทศบาลดำริ

ทล
.3
19

ซ.เทศบาลดำริห 8 (อุดมศุภ)

ซ.อุดมศุภ 1

ซ.อุดมศุภ

ซ.อุดมศุภ 2

ไป อบจ.ปราจีนบุรีไป อ.บานสราง

ไป อ.ศรีมโหสถ

ไป อ.บานสราง

ถ.โคกกะจะ-บัวลาย (ปจ.3095)

กม.12

ไปนครนายก

ศูนยราชการ
จ.ปราจีนบุรี

ซ.
หน

าเ
มือ

ง 
2

ถ.หนาเมือง

ซ.หนาเมือง 1

ถ.
รา
ษฎ

รด
ำริ

ถ.ปราจีนอนุสรณ

ทล.319
ถ.เท ศบาล ดำริ

สำนักงานขนสง
จ.ปราจีนบุรี

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ไปหัวซา

ไปปราจีนบุรี

กม.134+700

ประตู B
ทางเขานิคมฯ โรจนะ

วัดหนองระเนตร
รร.วัดโคกเจิรญ

ซ.คลองสมบูรณ 7
สถานีไฟฟาแรงสูง

อูซอมรถ กม.135

กม.136

ถ.บานหนองระเนตร-บานหนองไฮ ไปหนองโพรง

ซ.คลองสมบูรณ 6
โรงสี

ถ.สายบานหนองแวง-บานหัวซา
(ปจ.3018)

ถ.สายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี (ทล.304)
ซ.คลองส

มบูรณ 2

2.3 กม.

2.8 กม.

300 ม.

1.6 กม.

250 ม.

ไปบานคลองฟงปลา
ไปบานคลองฟงปลา

ถ.วัดบานทุงยาว ไปบานหนองไมเอก

ไป อ.ประจันตคาม
ไปบานโคกมะกอก

ไปตัวเมืองปราจีนบุรี

ไปวงเวียนนเรศวร

ไปน้ำตกวังบอ

กม.164
กม.169+500

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ถ.ส
ระแ

กว-
เขา

หินซ
อน 

(ทล
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)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดสระแกวจังหวัดสระแกวจังหวัดสระแกว

อ.ก
บิน

ทร
บุร

ี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,150,000
GPS LAT : 14.015996  LONG : 101.693531

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04224
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 32643  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 199/8 ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,000,000
GPS LAT : 14.001011  LONG : 101.763298

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03803
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 7063  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ต้ัง : 3/5 หมู 11 ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,206,000
GPS LAT : 13.999994  LONG : 101.673939

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09893
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 9533-34  เนื้อที่ : 26-2-84 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานหนองไร-บานเกาะแดง (ปจ.2004)
  ต.วังดาล อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท490,000
GPS LAT : 13.963909  LONG : 101.711594

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10148
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 69619, 25764  เน้ือท่ี : 0-2-45 ไร
ที่ต้ัง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายกบินทร-บานโนน (ทล.3074)
  ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,543,000
GPS LAT : 13.987241  LONG : 101.764984

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05077
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 5329  เนื้อที่ : 1-1-03 ไร
ที่ตั้ง : 132/2 หมู 8 ซ.บานแขก
  ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,209,000
GPS LAT : 14.036013  LONG : 101.666823

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08379
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 22561  เนื้อท่ี : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : 76 หมู 1 ซ.วัดสระขุด ถ.สุวรรณศร (ทล.3)
  ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08027

ราคาขาย

บาท1,139,000

โฉนดเลขท่ี : 6278  เน้ือที่ : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : 192 ซอยบานโนนจิก 1

  ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ต.วัฒนานคร

  อ.วัฒนานคร จ.สระแกว

GPS LAT : 13.739889  LONG : 102.337859

อ.ว
ัฒน

าน
คร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04109

ราคาขาย

บาท2,200,000

โฉนดเลขที่ : 6402-3  เน้ือท่ี : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : 255, 256 ถ.สายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี (ทล.304)

  ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

GPS LAT : 13.946563  LONG : 101.710607

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

100 ม. 60 ม.
กม.273

กม.273+500 กม.273+800

ซอยบานโนนจิก 1 

รร.บานโนนจิก 
ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ไป อ.อรัญประเทศ

ไป อ.วัฒนานคร

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวน สรางล้ำท่ีดินแปลงขางเคียง และบางสวน
  สรางล้ำเขตทาง ขอใหผูตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ม.จินดา

กม.86

400 ม.

กม.87

ไปสี่แยกสามทหาร (กบินทรบุรี)

ไปเทศบาลกบินทรบุรี
ถ.สายกบินทร-บานโนน (ทล.3074)

ไป บ.ตรอกปลาไหล

ซ.บานนางจรูญ

ไป อ.พนมสารคาม

ถ.
สา
ยฉ

ะเ
ชิง
เท
รา

-ก
บิน

ทร
บุร
ี (ท

ล.
30

4)

กม.189

กม.199

กม.200

กม.201

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
ถ.สุวรรณศร-บานโคกกระได

ถ.สุวรรณศร (ทล.3) สายเกา

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.แสงตระการ

300 ม.
33 ม.

ไป อ.ประจันตคาม

ไป จ.สระแกว

ไปแกงหินเพิง

ไปแกงหินเพิง ไป จ.ปราจีนบุรี

แยกสามทหาร

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ดงเย็น

ซ.ดงเย็น 1

ซ.วัดหลวง

ไป จ.ปราจีนบุรี
ไป จ.สระแกว

ไป จ.สระแกวถ.สุวรรณศร (ทล.33)
ไป จ.ฉะเชิงเทรา

ไป จ.นครราชสีมา

กม.0

กม.208 กม.209

กม.1

56 ม.

ซ.ไมมีช่ือ
กม.1+500

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
ถ.สุวรรณศร (ทล.33) สายเกา

ไป จ.นครราชสีมา

ถ.สุวรรณศร (สายเกา)
340 ม.

200 ม.

450 ม.
กม.188

กม.187

กม.191

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายสุวรรณศร-บานหนองขา

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ไป อ.กบินทรบุรี
กบินทรบุรีสปอรตคลับ

ไป อ.ประจันตคาม

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

2.4 กม.

ไป อ.กบินทรบุรี

ไปวัดเพชรเอิม

ไปวัดหนองจิก

ไป อ.ประจันตคาม

ถ.สุวรรณศร (ทล.33) 

ถ.สายบานหวาน-บานหนองครอ
ถ.สายบานเนินกอ-บานหนองจิก

กม.195 กม.198
กม.198+500

กม.199

ถ.สายบานหนองไร-บานเกาะแดง (ปจ.2004) 

กม.89

กม.88

กม.87

กม.4

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 
105 ม.

ถ.สายกบินทร-บานโนน (ทล.3074)

ซ.
บา

นโ
นน

 3

ซ.
บา

นโ
นน

 5

ซ.
บา

นโ
นน

 6

ไปตลาดกบินทร

ไปแยกสามทหาร

ถ.
สา
ยฉ

ะเ
ชิง
เท
รา

-ก
บิน

ทร
 (ท

ล.
30

4)

ไปบรรจบ ทล.304

กม.189 กม.190

ซ.วัดสระขุด 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท660,000
GPS LAT : 13.973102  LONG : 102.028890

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09217
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 29789  เนื้อที่ : 0-2-22 ไร
ที่ตั้ง : 192 หมู 19 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.บานศาลาลำดวน-บานโคกสัมพันธ (สก.2031)
  ต.โคกปฆอง อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท978,000
GPS LAT : 13.817340  LONG : 102.061420

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04305
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 12243  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 108/3 ซ.สระไชยศรี 3 ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท800,000
GPS LAT : 14.006445  LONG : 102.808635

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06314
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2582  เน้ือที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : 322/1 ซ.ไมมีชื่อ ถ.ธนะวิถี
  ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,401,000
GPS LAT : 13.634510  LONG : 102.457233

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05766
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 5539  เนื้อที่ : 1-0-15.20 ไร
ที่ตั้ง : 19 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานสุขเกษม-บานแสนสุข (สก.4047)
  ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท850,000
GPS LAT : 13.682704  LONG : 102.494979

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09555
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 18941, นส. 3 ก.เลขที่ 165  เน้ือที่ : 0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : ม.พรสกุล ซ.รัชตะวิถี 12 ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067)
  ต.ฟากหวย อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท626,000
GPS LAT : 13.930741  LONG : 101.997195

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07764
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 6051  เนื้อที่ : 0-1-96 ไร
ที่ตั้ง : 53 ซ.บานเนินยางงาม
  ถ.บานศาลาลำดวน-บานโคกสัมพันธ
  ต.โคกปฆอง อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,502,000
GPS LAT : 13.818057  LONG : 102.078522

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09287
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 13308  เนื้อที่ : 1-1-16 ไร
ที่ต้ัง : 1/1 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,341,000
GPS LAT : 13.844961  LONG : 102.038575

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09082
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 13306-7  เนื้อที่ : 0-0-62 ไร
ที่ตั้ง : 68 ซ.บานแกงสีเสียด ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,642,000
GPS LAT : 13.817346  LONG : 102.060377

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09293
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 3441  เน้ือที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : 108/14 ซ.สระไชยศรี 3 ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
  ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,623,000
GPS LAT : 13.930603  LONG : 101.997669

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07636
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1951, 1956  เนื้อที่ : 8-0-75 ไร
ที่ตั้ง : 66,51,41,26 ซ.บานเนินยางงาม
  ถ.บานศาลาลำดวน-บานโคกสัมพันธ (สก.2031)
  ต.โคกปฆอง อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว

อ.เมืองสระแกว
อ.ตาพระยา

อ.อรัญประเทศ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางสาธารณประโยชน (เน้ือที่ประมาณ 60 ตร.ว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (เน้ือท่ีประมาณ 50 ตร.ว.)
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

2.7 กม.

กม.1

กม.8กม.9 กม.7

กม.6
กม.5

ไป จ.ปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ถ.บานวังจั่น-บานหนองบาตร

ไป จ.สระแกว

ซ.บานเนินยางงาม 
ถ.สายบานศาลาลําดวน-บานโคกสัมพันธ (สก.2031)

ไปบานโคกสัมพันธ

636 ม.

2.2 กม.

กม.237

กม.6
กม.5

กม.9

กม.1

กม.238 กม.239

 ซ.บานเนินยางงาม 
ถ.บานศาลาลําดวน-บานโคกสัมพันธ (สก.2031)

ไปบานโคกสัมพันธ

ถ.สายบานดาน-บานหนองเตียน

ถ.สายบานวังชั้น-บานวังมาตร

ไป จ.สระแกวไป จ.ปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศร(ทล.33) 

กม.8

กม.9
กม.1 กม.2

2.2 กม.

180 ม.
ไปบานคลองน้ำใสถ.สายบานสุขเกษม-บานแสนสุข

ซ.ไมมีชื่อ

กม.10 กม.11
ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067)ไป อ.วัฒนานคร

ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067)

บานศูนยปฏิบัติธรรม
เทพนวน

นิคมสรางตนเอง
หนองน้ำใส

ไปตลาดอรัญประเทศ

ไป อ.คลองหาด

ตลาดอรัญประเทศ

บานฟากหวย ซ.2
ซ.รัชตะวิถี 10

ซ.บานฟากหวย ซ.3

ซ.รัชตะวิถี 12 ถ.รัชตะวิถี (ทล.3067) ไปบานคลองน้ำใส

ถนนรัชตะวิถี (ทล.3067)

กม.0

กม.1

ไปตัวเมืองอรัญประเทศ

250 ม.60 ม.
ไป อ.คลองหาด

วัดชนะไชยศรี

กม.1+100

700 ม.
รร.อนุบาล
สระแกว

ซ.สระไชยศรี 1ซ.สระไชยศรี 3ซ.สระไชยศรี 5

ซ.เทศบาล 6/1

ซ.เ
ทศ
บา
ล 6

ไป อ.วัฒนานคร

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)
ไป อ.กบินทรบุรี

ไปถนนเขาหินซอน-สระแกว (ทล.359)

ซ.เทศบาล 6/5

250 ม.

500
 ม.

150
 ม.

ไปตลาดสระแกว

ไป อ.เขาฉกรรจ

ไปน้ำตกปางสีดา

รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแกว

ท่ีวาการ
อ.เมืองสระแกว

ม.สันติสุข

ม.สันติสุข

ม.เอ
ื้ออา

ทร ซ.เทศบาล 35

ไป อ.กบินทรบุรี

ซ.เท
ศบา

ล 2
9ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ซ.เท
ศบา

ล 3
3

ทล.
317 ไป อ.วัฒนานคร

ซ.เท
ศบา

ล 3
1ซ.เท

ศบา
ล 27

ซ.เท
ศบา

ล 25

ซ.ห
ลังศ

ูนยก
ารค

าเม
ืองท

อง

ศูนยการคาสระแกว
เมืองทอง

150 ม.

กฟภ.สระแกว
สนง.ขนสง สระแกว

สถานีตำรวจทางหลวง
จ.สระแกว

ไปบานแกงสีเสียด

กม.237

คลองหมี
ซ.บานโคกนกขุนทอง

วัดโคกนกขุนทอง
ซ.บานแกงสีเ

สียด

ไป อ.กบินทรบุรี

ไปตัวเมืองสระแกว

ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ลำรางแกงสีเสียด

ซ.บานคลองหมี

รร.บานคลองหมี
สถานีวิทยุโทรทัศน อสมท. ชอง 3, 9

500 ม.

ไปบานโคกสัมพันธ

ทางรถไฟสายตะวันออก

ไปบานแกง

กม.232 กม.233กม.231

กม.3

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

กม.1

กม.6

กม.11

ถ.บานศาลาลำดวน-บานโคกสัมพันธ (สก.2031) 

ไป จ.สระแกวถ.สุวรรณศร (ทล.33)ไป จ.ปราจีนบุรี

ไปบานหนองมาตร

10 ม.
155 ม.

ถ.บานดาน-บานหนองเตียน
ไปบานหนองเตียน

ไปบานคลองมะละกอ

ไป อ.กบินทรบุรี

ไป อ.วัฒนานคร

68 ม.

700 ม.
ซ.สระไชยศรี 3 

ซ.สระไชยศรี 5 ซ.สระไชยศรี 2

บานนิตตาโฮม

ซ.
เท
ศบ

าล
 6

ซ.
เท
ศบ

าล
 8

ซ.
เท
ศบ

าล
 1

0

ถ.สุวรรณศร (ทล.33) 

กม.52

กม.51

กม.49

กม.50

200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปประเทศกัมพูชา

ไป อ.อรัญประเทศ

ถ.ธนะวิถี (สายเกา)
ถ.ธนะวิถี (สายเดิม)

ถ.ธนะวิถี (สายเดิม)

ถ.ถนัดบํารุง

ถ.รวมใจพัฒนา

ถ.
ธน
ะวิ
ถี 
(ท
ล.
34

8)

ไป จ.บุรีรัมย

200 ม.

160 ม.

85 ม.

ถ.สายตาพระยา-ชองตาพระยา (ทล.3495)

ถ.ธนะวิถี (สายเกา)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท945,000
GPS LAT : 13.517929  LONG : 102.169452

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07735
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 815  เนื้อที่ : 0-0-84.20 ไร
ที่ตั้ง : 691/3 หมู1ซ.สหกรณประดิษฐกรรมไม
  ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317) ต.วังน้ำเย็น
  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท552,000
GPS LAT : 13.516028  LONG : 102.177317

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07709
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2733  เนื้อที่ : 0-0-34.20 ไร
ที่ตั้ง : 126/1 ซ.ไมมีชื่อ ถ.จันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท517,000
GPS LAT : 13.515826  LONG : 102.177527

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07102
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2738  เนื้อที่ : 0-0-30.40 ไร
ที่ตั้ง : 1593/2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.จันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท446,000
GPS LAT : 13.521358  LONG : 102.173443

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10171
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 4700  เนื้อที่ : 0-1-48.60 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,957,000
GPS LAT : 13.664390  LONG : 102.080640

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06207
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 722  เนื้อท่ี : 0-1-30.40 ไร
ที่ตั้ง : 130 ซ.เทศบาล 15 ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท663,000
GPS LAT : 13.519269  LONG : 102.171077

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07773
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 777  เนื้อที่ : 0-0-30.10 ไร
ที่ตั้ง : 753/1 ซ.เทศบาล 8 ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,477,000
GPS LAT : 13.518244  LONG : 102.171338

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08340
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 803-4  เนื้อที่ : 0-0-95.30 ไร
ที่ตั้ง : 1240/2, 1240/5 หมู 1 ซ.เจียว
  ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317) ต.วังน้ำเย็น
  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,216,000
GPS LAT : 13.489041  LONG : 102.190242

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06208
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 5194  เนื้อที่ : 0-1-06 ไร
ที่ตั้ง : 51 ซ.บานวังชมภู 1 ถ.สายวังน้ำเย็น-บานน้ำคำ (สก.3032)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,251,000
GPS LAT : 13.511146  LONG : 102.175983

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07087
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1588  เนื้อที่ : 0-1-01.50 ไร
ที่ตั้ง : 11/6 หมู 1 ซ.เทศบาล 22 ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,777,000
GPS LAT : 13.518207  LONG : 102.171896

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08109
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 990  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : 1023/1 หมู 1 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายจันทบุรี-สระแกว (ทล.317)
  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว
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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


