
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย นครพนม
 พื้นที่ จ.นครพนม โทร. 042-522903, จ.มุกดาหาร โทร. 042-631205
 และ จ.สกลนคร โทร. 045-522372
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หนองคาย
 พื้นที่ จ.หนองคาย โทร. 042-461049 และ จ.บึงกาฬ โทร. 043-325692
•  หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย แกงครอ
 พื้นที่ จ.ชัยภูมิ  โทร. 044-882930, 043-325698

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และท่ีดินวางเปลาบานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และที่ดินวางเปลาบานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และท่ีดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : นครพนม มุกดาหารทรัพยเดน ทำเลดี : นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และ ชัยภูมิสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และ ชัยภูมิ
ทรัพยเดน ทำเลดี : นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และ ชัยภูมิ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม

จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร
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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท408,000
GPS LAT : 17.175773  LONG : 104.518341

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06389
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 9050  เนื้อที่ : 1-1-10 ไร
ที่ตั้ง : 78/1 ซ.สุขสบาย ชุมชนบานโนนคูณ
  ถ.สายปลาปาก-โนนชมภู (นพ.2009)
  ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท568,000
GPS LAT : 17.11221  LONG : 104.526281

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06616
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 636  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : 69 ม.ชุมชนบานหนองเทา ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายปลาปาก-ดงอินา (นพ.4054)
  ต.หนองเทาใหญ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05551

ราคาขาย

บาท452,000

นส.3 ก.ที่ : 787  เน้ือที่ : 0-0-47 ไร
ที่ตั้ง : 164 หมู 11 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกุสุมาลย-ทาอุเทน (ทล.2028)
  ต.โพนบก อ.โพนสวรรค จ.นครพนม

GPS LAT : 17.448257  LONG : 104.497868

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07593

ราคาขาย

บาท429,000

โฉนดเลขท่ี : 1590  เน้ือที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : 89 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานนาคำ
  ถ.สายบานหนองบาทาว-บานคำสะอาด
  (นพ.3042) ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม
  จ.นครพนม

GPS LAT : 17.638787  LONG : 104.349690

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09015

ราคาขาย

บาท586,000

โฉนดเลขท่ี : 61820  เน้ือที่ : 0-0-96 ไร
ที่ตั้ง : 16 หมู 10 ซ.คำภูเงิน
  ถ.สายมุกดาหาร-ดอนตาล (ทล.2034)
  ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
  จ.มุกดาหาร

GPS LAT : 16.511474  LONG : 104.741619

ร.ร.บานหนองหญาปลอง

วัดบุญบัวทอง

ร.ร บานโพนเพ็ก

วัดศรีพันดอน

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ

กม.24

2,7
00

 ม.

ถนนสายทาอุเทน-กุสุมาลย (ทล.2028)

ไป อ.ทาอุเทน

ไป อ.โพนสวรรค
340 ม.

กม.22 กม.21

90 ม.

800 ม.

4.7 กม.

ซ.ไ
มม
ีชื่อ 

ซ.ไ
มม
ีชื่อ 

ซ.ไ
มมี
ชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายศรีสงคราม-ทาดอกแกว (ทล.2032)
ไป อ.ศรีสงคราม

ถ.สายบานหนองบาทาว-บานคําสะอาด (นพ.3042)
ไปบานหนองบาทาว

ไปบานทาดอกแกว

300 ม.
กม.17 กม.16

3.8 กม.

80 ม.

140 ม
.

เขาชุมชน

ถ.สายปลาปาก-ดงอินา (นพ.4054) 

ถ.สายบานหนองญาติ-นาแก (ทล.2033)
ไปบานหนองญาติ

ไป อ.นาแก

18 ม.

ไปที่นา

ไปที่นา
ไปโคกศรีไปบานเนินหอม

ซ.ไมม
ีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไม
มีชื่อซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.ปลาปาก
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.โนนคูณ 70 ม.

71 ม.

ลำหวยสาธารณประโยชน

ไปท่ีสวน

ถ.สายนครพนม-เรณูนคร (ทล.2276)
ไป อ.เรณูนคร

ถ.แสงเจริญ

ไป ถ.นิตโย (ทล.22)

ไป ทล.2276

ซ.สุขสบาย 

ถ.สายปลาปาก-โนนชมภู (นพ.2009) 
ไปโนนชมภู 

เขาเมืองมุกดาหาร

ถ.สายมุกดาหาร-ดอนตาล (ทล.2034) 

ไป อ.ดอนตาล

ถ.สายบานอนุรักษบํารุง-บานโคกสูง (มห.3076) 

ถ.สายเล่ียงเมือง (ทล.212) ซ.คําภูเงิน 
ซ.คําภูเงิน ซ.ไมม

ีช่ือซ.ไม
มีชื่อ

145 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท596,000
GPS LAT : 17.236795  LONG : 103.620156

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08569
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 6352  เนื้อที่ : 0-1-89 ไร
ที่ตั้ง : 202 หมู 9 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายหวยบาง-โพนไผ (สน.2053)
  ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท348,000
GPS LAT : 17.235211  LONG : 103.620788

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08745
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 6383  เน้ือที่ : 0-0-23 ไร
ที่ตั้ง : 216 หมู 9 ถ.สายหวยบาง-โพนไผ (ทล.2053)
  ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท920,000
GPS LAT : 17.292677  LONG : 103.539836

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07059
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 24670  เนื้อที่ : 0-1-41 ไร
ที่ตั้ง : 247 หมูที่ 1 หมูบานชุมชนบานโพธิ์ศิลา
  ถ.สายบานคำบิด-บานดอนสมโฮง (สน.2021)
  ต.คอเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท652,000
GPS LAT : 17.295597  LONG : 103.547804

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07033
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 443  เนื้อที่ : 0-0-66 ไร
ที่ตั้ง : 102 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานคอเขียว
  ถ.สายสองดาว-คำบิด (สน.2021)
  ต.คอเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

อ.เมืองสกลนคร
อ.คำตากลา

อ.วาริชภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07307

ราคาขาย

บาท477,000

โฉนดเลขท่ี : 94514  เน้ือที่ : 0-1-56 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ม.ชุมชนบานหนองบัวทอง
  ถ.สายโพนนาแกว-บานดงนอย (สน.2013)
  ต.ทาแร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

GPS LAT : 17.258388  LONG : 104.208919

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท816,000
GPS LAT : 17.846481  LONG : 103.856648

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07439
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 526  เนื้อที่ : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : 113/10 หมูที่ 1 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานหนองบัวสิม
  ถ.สายคำตากลา-ทากอน (สน.3023) ต.หนองบัวสิม
  อ.คำตากกลา จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท382,000
GPS LAT : 17.845563  LONG : 103.856460

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07438
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 196  เนื้อที่ : 0-0-78 ไร
ที่ตั้ง : หมูบาน บานหนองบัวสิม
  ถ.สายคำตากลา-ทากอน (สน.3023)
  ต.หนองบัวสิม อ.คำตากลา จ.สกลนคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07515

ราคาขาย

บาท944,000

โฉนดเลขที่ : 207  เน้ือที่ : 0-1-01 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซ.ไมมีชื่อ
  หมูบานชุมชนบานหนองบัวสิม
  ถ.สายคำตากลา-ทากอน (สน.3023)
  ต.หนองบัวสิม อ.คำตากลา จ.สกลนคร

GPS LAT : 17.843389  LONG : 103.856001

200 ม.
600 ม.

80 ม.
40 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปที่นา
ไปที่นา

กม.173

กม.174

กม.0

กม.1

ไป จ.สกลนค
ร

ไป อ.กุสุมาลย


 ถ.สายโพนนาแกว-บานดงนอย (สน.2013)

ไปบานโพนนาแกว

 ถ.สายสกล
นคร-นครพ

นม (ทล.22
)

กม.25

กม.26

กม.22

กม.21
กม.20

กม.24
240 ม.

500 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชนไปบานทาวัด

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป อ.สองดาว

ไปบานคําบิด

ถ.สายบานคําบิด-บานดอนสมโฮง (สน.2021) กม.25

กม.26

กม.22

กม.21
กม.20

กม.24

381.25 ม. 500 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชนไปบานทาวัด

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป อ.สองดาว

ไปบานคําบิด

หมูบานชุมชนบานคอเขียว 
ถ.สายสองดาว-คําบิด (สน.2021)

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำเขตทางสาธารณฯ ขอใหผูตรวจสอบขอมูล กอนการเสนอซื้อ

ไปพื้นที่เกษตรกรรม

ไปพื้นที่เกษตรกรรม

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชนกม.143
3.4 กม.

กม.142

ถ.สายพังโคน-วังสามหมอ (ทล.227)

ไป อ.วังสามหมอ 

ไปบานโพน
ไผ 

ไป อ.นิคมนํ้าอูน

ถ.สายหวยบาง-โพนไผ (ทล.2053)

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมม

ีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน เขาชุมชน

กม.57

หมูบานมชนบานหนองบัวสิม

 ถ.สายคําตากลา-ทากอน (สน.3023)

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.วานรนิวาส ไป ต.ท
ากอน

ไป อ.พังโคน

กม.12

กม.11
400 ม.

105 ม.
26 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมม

ีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

กม.57

 ถ.สายคําตากลา-ทากอน (สน.3023)

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.บึงกาฬ
กม.12

กม.11

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมม

ีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

กม.57

 ถ.สายคําตากลา-ทากอน (สน.3023)

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.บึงกาฬ

ไป อ.พังโคนไป อ.พังโคน

กม.12

กม.11

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.142

กม.143200 ม.

3.4 กม.
155 ม.

ถ.สายหวยบาง-โพนไผ (สน.2053) ไปบานโพนไผ 

ไป อ.นิคมน้ําอูน
ถ.สายพังโคน-วังสามหมอ (ทล.227)

ไป อ.วังสามหมอ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท819,000
GPS LAT : 17.14452  LONG : 103.963105

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08804
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 31540  เนื้อที่ : 0-1-28 ไร
ที่ตั้ง : 58 หมู 12 ม.ชุมชนบานเสาวัด
  ถ.สายบานบง-บานดงสาร (สน.4039)
  ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท826,000
GPS LAT : 17.385146  LONG : 103.777435

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06302
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 2732  เนื้อที่ : 0-1-59 ไร
ที่ตั้ง : 192 หมู 14 ซ.ไมมีชื่อ ชุมชนบานไฮหยอง
  ถ.บานหนองเบ็น-บานตนผึ้้ง (สน.2027)
  ต.ไฮหยอง อ.พังโคน จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท393,000
GPS LAT : 17.406636  LONG : 103.832313

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08860
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 31345  เนื้อที่ : 0-0-73 ไร
ที่ตั้ง : 8 หมู 12 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานหนองเบ็น-บานตนผึ้ง (สน.2065)
  ต.ตนผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท949,000
GPS LAT : 17.639406  LONG : 103.758449

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08437
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 33303, 37587  เน้ือที่ : 0-3-81.50ไร
ที่ต้ัง : 4 ซ.ไมมีชื่อ ถ.ราชกิจรังสรรค ต.วานรนิวาส
  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท695,000
GPS LAT : 17.184778  LONG : 104.329627

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09275
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1354  เนื้อที่ : 0-0-42 ไร
ที่ตั้ง : 185 หมู 1 ม.ชุมชนบานออมแกว ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานนาแกว-บานดงนอย (สน.2013)
  ต.บานโพน อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท725,000
GPS LAT : 17.600406  LONG : 103.990359

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08805
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 32306, 32308  เนื้อท่ี : 0-1-81 ไร
ที่ตั้ง : 29 หมู 4 ถ.ระเบียบ ต.อากาศ
  อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท689,000
GPS LAT : 17.373377  LONG : 103.597034

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08840
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 75386  เนื้อที่ : 0-1-24 ไร
ที่ตั้ง : 70 หมู 8 ถ.สายดอนเขือง-ตาลโกน (สน.2015)
  ต.ตาลโกน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท627,000
GPS LAT : 17.371120  LONG : 103.364801

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07472
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 40645  เนื้อที่ : 1-1-05 ไร
ที่ตั้ง : 105 หมูที่ 2 หมูบานชุมชนบานโคกดินแดง
  ถ.สายหนองหลวงวัฒนา-บานขามพัฒนา
  ต.หนองหลวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

อ.ส
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อ.อ
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อ.ว
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ส อ.โพนนาแกว

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06787

ราคาขาย

บาท1,010,000

โฉนดเลขท่ี : 5151  เน้ือที่ : 0-0-86 ไร
ที่ตั้ง : 1012 หมู 4 ม.ชุมชนบานสรางแปน
  ถ.สายดอนเขือง-วาริชภูมิ
  ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

GPS LAT : 17.406955  LONG : 103.611598

อ.พ
ังโค

น

1,500 ม.

180 ม.
90 ม.

26 ม.
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายสรางแปน-หนองแสง

ถ.สายดอนเขือง-วาริชภูมิ
ไป อ.วาริชภูมิ

ถ.สายอุดรธานี-นครพนม (ทล.22)ไป อ.สวางแดนดิน
ไป อ.พังโคน

ซ.รวมนํ้าใจ

ไปบานสรางคู

ถ.สายดอนเขือง-สรางแปน

900 ม.

2.5 กม.

586 ม.

กม.66
กม.67

กม.1
กม.2
กม.3

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร(ทล.22)

ไป จ.สกลนคร

ไปวัดปาถํ้าภูมิดล

ไป จ.อุดรธานี

หมูบานชุมชนบานโคกดินแดง 

ถ.สายหนองหลวงวัฒนา-บานขามพัฒนา

ถ.สายหนองหลวงวัฒนา-สองดาว (สน.2021)

ไปบานสองดาว

1.1 กม.

1.3 กม.

กม.114

กม.113

กม.112

ไปบานโนนขมิ้น

ไปบานหนองปลามัน

ไป จ.สกลนคร 

ไป จ.อุดรธานี

ถ.สายบานหนองเบ็น-บานตนผึ้ง (สน.2027) 

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ หวยจิ๊บแจบ

ซ.ไมมีชื่อ

18 ม.
368 ม.
คลองสงน้ำชลประทานนาดูน ถ.ส

าย
อุด

ร-ส
กล

นค
ร (
ทล

.22
)

ไปที่นา

ซ.ไมมีชื่อ 

530 ม. 1.5 กม.106ม.
ถ.สายดอนเขือง-ตาลโกน (สน.2015)

ถ.สายดอนเขือง-วาริชภูมิ (สน.3008)

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ไป อ.สวางแดนดิน

ไปบานตาลโกน 

ไปบานพัฒนา

ไป อ.พังโคน

ถ.สายหนองแสง-พันนา (สน.4074)

กม.49

กม.50

43 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป อ.อากาศอํานวย

ไป อ.เซกา

ไปบานโพนงาม

ม.ชุมชนบานเสาวัด 
ถ.สายบานบง-บานดงสาร (สน.4039)

ไปบานดงสาร 

ถ.สายพรรณานคิม-บานซาง (ทล.2094)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายศรีสงคราม-อากาศอํานวย (ทล.2177)

ไป อ.ศรีสงคราม

ไป อ.เซกา ไป อ.พรรณานิคม

ถ.ระเบียบ 
ถ.อากาศพัฒนา

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ ไปบานโนนขม้ิน

ไป จ.อุดรธานี

ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)

ไป จ.สกลนคร

กม.5

กม.115

กม.114

กม.6
กม.7

400 ม.200 ม.

33 ม.

ถ.สายบานหนองเบ็น-บานตนผึ้ง (สน.2065) 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไป อ.พังโคน

ถ.วานรนิวาส-บานเช่ือม (ทล.2307)
ไปบานเชื่อม

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป จ.บึงกาฬ 
กม.29

กม.28

491 ม. 98 ม.ถ.ราชกิจรังสรรค 

ไป อ.โพนนาแกว

กม.16

กม.17

400 ม.
140 ม.

ถ.สายบานนาแกว-บานดงนอย (สน.2013) 

ไปบานดงนอย
รร.บานออมแกวบํารุงวิทย

ชุมชุนบานออมแกว

วัดศรีชมช่ืน
วัดศรีบุญเรือง



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย
อ.ท

าบ
อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท510,000
GPS LAT : 17.726001  LONG : 102.613199

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07451
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 38968  เนื้อที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : 57 หมูที่ 9 ชุมชนบานนาน้ำพราย
  ถ.สายบานสมสราง-บานนาดง ต.หนองนาง
  อ.ทาบอ จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท809,000
GPS LAT : 18.051050  LONG : 103.613402

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08544
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 5760  เนื้อที่ : 0-0-97 ไร
ที่ตั้ง : 8 ม.ชุมชนบานดอนหญานาง ซ.เทศบาล 4
  ถ.สายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.2095) ต.ดอนหญานาง
  อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท548,000
GPS LAT : 18.233351  LONG : 103.232740

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09116
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 9864  เนื้อที่ : 0-1-27 ไร
ที่ตั้ง : 94 หมู 10 ม.ชุมชนบานดงมดแดง ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายเปงจาน-บานตูม (นค.3019)
  ต.โพนแพง อ.รัตนวาป จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท531,000
GPS LAT : 18.180981  LONG : 103.323357

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10014
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 9548  เนื้อที่ : 0-3-54 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานโนนดูใต
  ถ.สายบานโนนดู-บานยางชุม ต.นาทับไฮ
  อ.รัตนวาป จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,155,000
GPS LAT : 17.777510  LONG : 102.780189

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07377
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 74580  เนื้อที่ : 0-1-74.30 ไร
ที่ตั้ง : 191 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานคายนคร
  ถ.สายบานหนองสองหอง-บานน้ำสวย (นค.1017)
  ต.คายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท600,000
GPS LAT : 17.7104385  LONG : 102.8127893

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07227
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 70637  เนื้อที่ : 0-2-75 ไร
ที่ตั้ง : 14 หมู 8 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานปาตอง
  ถ.สายบานน้ำสวย-บานหนองสองหอง (นก.1017)
  ต.โพนสวาง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,444,000
GPS LAT : 17.853324  LONG : 102.748660

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07187
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 25749, 35485  เนื้อที่ : 0-0-96.40 ไร
ที่ตั้ง : 249,249/3 ซ.กลางบาน ชุมชนบานโนนธาตุ
  ถ.สายอุดรธานี-หนองคาย (ทล.233)
  ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

อ.เมืองหนองคาย
อ.รัตนวาป

อ.พรเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09066

ราคาขาย

บาท1,400,000

โฉนดเลขท่ี : 2995  เน้ือที่ : 0-1-55 ไร
ที่ตั้ง : 17 หมู 2 ม.ชุมชนบานทามวง ซ.ทามวง 3
  ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212)
  ต.รัตนวาป อ.รัตนวาป จ.หนองคาย

GPS LAT : 18.213444  LONG : 103.156317

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,200,000
GPS LAT : 17.849689  LONG : 102.753095

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03797
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 60788  เนื้อที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : 203 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานนฤมล 2
  ถ.สายหนองคาย-อุดรธานี (ทล.233)
  ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

180 ม.

48 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ไป จ.อุดรธานี

ซ.ไมม
ีช่ือ 

ไปชุมชน
ไปชุมชน

ถ.ปานคูณกม.5

กม.4

กม.3

เขาตัวเมืองหนองคาย

ซ.กลางบาน 

ซ.วัดเกษตรศิริ

ซ.มณีนพรัตน
ชุมชนบานโนนธาตุ
ทางเขาสถานีรถไฟนา

ทา  ถ
.มิต

รภ
าพ

 (ท
ล.2

33
)

              ถ.สายหนองคาย-อุดรธานี (ทล.233)

175 ม.

ซ.ไมมีชื่อ
 

ซ.ไมมีช่ือ
 กม.6

กม.7

กม.5

กม.3

กม.4

ไป จ.อุดรธานี

ไป อ.โพนพิ
สัย 46 กม.

ถ.สายหน
องคาย-บ

ึงกาฬ (ทล.212
)

ไปตัวเมือ
งหนองคา

ย

ไปสะพาน
มิตรภาพ-ไทย-ลาว

 โครงการหมูบานนฤมล 2 

 ซ.ภายในโครงการ

ถ.อรุณรังษ
ี

ถ.ปานคูณ

หมูบานชุมชนบานคายนคร

วัดบูรพาธรรมเจริญ

 ถ.สายหนองสองหอง-บานนํ้าสวย (นค.1017)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ 

150 ม.
520 ม.

หมูบานตํารวจ

380 ม.

3,900 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายบานนํ้าสวย-บานหนองสองหอง

ไป จ.หนองคาย
หมูบานปาตอง

ชุมชนบานสะอาด

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไป จ.อุดรธานี

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ

80 ม.

100 ม.

1.43 กม.

กม.4

กม.53
กม.19

กม.54

หมูบานชุมชนบานโนนดู 

ถ.สายบานโนนดู-บานยางชุม

ไปบานยางชุม

ถ.สายโซพิสัย-ปากคาด (ทล.2095)

ไป อ.ปากคาด
ไปบานหนองเค็ม

ถ.สายบานหนองเค็ม-บานนาคันไถ(นค.3010)

165 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานหนองนาง

วัดอินแปลง

วัดศรีสวาง

ไปบานเด่ือ

ชุมชนบานนาน้ําพราย 

ถ.สายบานสมสราง-บานนาดง

ถ.สายบานโนนศิลา-โพธิ์ตาก (นค.3015)

กม.71

กม.70

2.48 กม.

ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212) 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.รัตนวาป 2

แมนํ้าโขง

ไป จ.หนองคาย 71 กม.

ไป อ.ปากคาด 25 กม.

กม.4

58 ม.

3.4 กม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.รัตนวาป ไป อ.ปากคาดถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212) 

ถ.สายปงจาน-บานตูม (นค.3019) 

ไปบานดงตาล

กม.12

กม.11
10 ม.

กม.10

ซ.เทศบาล 5

ซ.เทศบาล 1
ซ.เทศบาล 2

ซ.เทศบาล 3
ถ.เทศบาล

ถ.สายศรีสงคราม

ม.ชุมชนบานดอนหญานาง 

ซ.สันติภาพ
ถ.สายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.2095) 

ไป อ.พรเจริญ

ไป อ.โซพิสัย



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,210,000
GPS LAT : 18.183260  LONG : 103.740242

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08242
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 850  เนื้อที่ : 0-1-07 ไร
ที่ตั้ง : 257 หมู 3 ถ.ศรีวิไลรุงเรือง
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,535,000
GPS LAT : 18.184296  LONG : 103.736796

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08243
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3785  เนื้อที่ : 0-0-69 ไร
ที่ตั้ง : 11 หมู 11 ม.ชุมชนบานศรีวิไล ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายชมภูทอง-บานศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท937,000
GPS LAT : 18.183735  LONG : 103.739111

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09120
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1528, 4814  เนื้อที่ : 0-0-64 ไร
ที่ตั้ง : 25/1 หมู 11 ม.ชุมชนบานศรีวิไล ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,012,000
GPS LAT : 18.181985  LONG : 103.746606

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08491
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 4312  เนื้อที่ : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : 70 หมู 2 ซ.เทศบาล 2
  ถ.สายศรีวิไล-บานนาแสง (นค.2005)
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

อ.ศ
รีว
ิไล

อ.ศ
รีเช

ียง
ให
ม

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,053,000
GPS LAT : 18.313802  LONG : 103.302566

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08954
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 7435  เนื้อที่ : 0-1-39 ไร
ที่ตั้ง : 97 หมู 7 ม.ชุมชนบานทาสวรรค
  ถ.สายหนองมุม-ไทยเจริญ (บก.3010)
  ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,338,000
GPS LAT : 17.666872  LONG : 102.752878

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08916
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3572-73  เนื้อที่ : 2-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 68 หมู 3 ม.ชุมชนบานสระใครใต
  ถ.สายบานน้ำสวย-บานหนองบัว (นค.1025)
  ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

อ.ป
าก
คา
ด อ.สระใคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06416

ราคาขาย

บาท694,000

โฉนดเลขท่ี : 11887  เน้ือที่ : 0-2-53 ไร
ที่ตั้ง : 629 หมู 1 ม.ชุมชนศรีเชียงใหม
  ซ.ถนนเลียบบึงกำแพง
  ถ.สายทาบอ-ศรีเชียงใหม (ทล.211)
  ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

GPS LAT : 17.950271  LONG : 102.594587

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08428

ราคาขาย

บาท2,213,000

โฉนดเลขที่ : 5088  เน้ือที่ : 0-1-52 ไร
ที่ตั้ง : 307 หมู 5 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
GPS LAT : 18.181774  LONG : 103.738295

กม.44 กม.43

ซ.ไมมีชื่อ

700 ม. 550 ม.
640 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชนถ.เลียบบึงกำแพง

เขาชุมชน
เขาชุมชน
เขาชุมชน

แมน้ำโขง
ถ.ริมโขง

ถ.ประชาอุทิศ

ถ.สายทาบอ-ศรีเชียงใหม (ทล.211) 

ถ.สายศรีเชียงใหม-บานนากลาง (ทล.2266) 

ไป อ.ศรีเชียงใหม ไป อ.ทาบอ

ไปก่ิง อ.โพธิ์ตาก

ไป จ.บึงกาฬ 

ไป อ.โพนพิสัย

ซ.เทศบาล 32

ซ.ทาสววรค 36

ไปบานทาสุขสันต

ซ.ไมมีชื่อ 

แมนํ้าโขง

กม.90

กม.32

กม.33

กม.89

ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212) 

ถ.สายหนองมมุ-ไทย เจรญิ (บก.3010) 

กม.487

กม.4

กม.5

กม.648 ม.

กม.7

ถ.สายอุดรธานี-หนองคาย (ทล.2) ไป จ.อุดรธานี

ไป จ.หนองคาย 

เขาชุมชน เขาชุมชน

ไปบานคอ

ถ.สายบานนํ้าสวย-บานหนองบัว (นค.1025)

กม.102

กม.101

400 ม.
54 ม.

ถ.นครภักดี

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พังโคน

ถ.สายบานศรีวิไล-นาแสง (นค.2005)

ไป อ.บึงกาฬ 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

สภ.อ.ศรีวิไล

กม.102

กม.101

155 ม.

ถ.นครภักดี

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พังโคน

ถ.สายบานศรีวิไล-นาแสง (นค.2005)

ไป อ.บึงกาฬ 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

สภ.อ.ศรีวิไล

กม.102

กม.101

490 ม.

72 ม.
ถ.นครภักดี

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พรเจริญ

ไป อ.บึงกาฬ 

ม.ชุมชนบานศรีวิไล 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ถ.สายบานศรีวิไล-บานนาแสง (นค.2005)

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

กม.102

88 ม.

491 ม.
กม.101

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 ถ.สันติราษฎร

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน

รพ.ศรีวิไล

ไป อ.พังโคน
ไป จ.บึงกาฬ 

ถ.สายบานชมภูทอง-บานศรีวิไล

กม.102

300 ม.

42
 ม

.

กม.101

ถ.นครภักดี

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พรเจริญ

ถ.สายบานศรีวิไล-บานนาแสง (นค.2005)

ไป อ.บึงกาฬ 

ถนนหลักเมือง

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

สภ.อ.ศรีวิไล

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

สภ.อ.ศรีวิไล



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,645,000
GPS LAT : 18.342746  LONG : 103.639260

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04267
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 25225  เนื้อที่ : 0-0-28.90 ไร
ที่ตั้ง : 166/6 ม.ชุมชนบานแสนสำราญ
  ซ.บานแสนสำราญ ซอย 1 ถ.สายพังโพน-บึงกาฬ (ทล.222)
  ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,159,000
GPS LAT : 18.412793  LONG : 103.383901

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05183
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 741  เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : 6 หมู 7 หมูบานชุมชนบานหนองบัวทอง
  ถ.สายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)
  ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,760,000
GPS LAT : 18.542721  LONG : 105.659514

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04242
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 9699  เนื้อที่ : 0-0-30.20 ไร
ที่ตั้ง : 166/7 ม.ชุมชนบานแสนสำราญ
  ซ.บานแสนสำราญ ซอย 1 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
  ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,271,000
GPS LAT : 18.394415  LONG : 103.580512

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08198
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 13621  เนื้อท่ี : 0-0-98 ไร
ท่ีตั้ง : 198 หมู 3 ม.ชุมชนบานหนองแวง
  ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212)
  ต.วิศิษฐ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08812

ราคาขาย

บาท3,036,000

โฉนดเลขที่ : 2179  เน้ือที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : 601 หมู 7 ม.จัดสรรไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212)
  ต.วิศิษฐ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

GPS LAT : 18.366937  LONG : 103.642468

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08827

ราคาขาย

บาท1,253,000

โฉนดเลขที่ : 2299  เน้ือที่ : 0-2-77 ไร
ที่ตั้ง : 55 หมู 2 ม.ชุมชนบานดอนปอ ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานชัยบาดาล-บานดอนปอ
  ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

GPS LAT : 18.386345  LONG : 103.427824

อ.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09067

ราคาขาย

บาท3,285,000

โฉนดเลขที่ : 2110
เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : 14 หมู 7 ถ.ประสพสุข
  ต.วิศิษฐ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
GPS LAT : 18.368635  LONG : 103.649246

กม.111

กม.110
กม108

กม.107

กม.106
กม.105

กม.103

ไป อ.ปากคาด

ไป จ.บึงกาฬ

แมน
ํ้าโขง

หมูบานชุมชนบานหนองบัวทอง 

ถ.สายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)

ถ.สายบานไทยเจริญ-บานสะงอ (บก.3010)

ไปบานสะงอ
ไปบานหนองหมู

110 ม.

160 ม.

ถ.สายนครพนม-หนองคาย (ทล.212) ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) 

ถ.บึงกาฬ
ถ.ประกอบบูรณะ

ถ.ไท
ยสมั

คร

ถ.มีชัย
ถ.ชาญสิทธุ

ถ.รัก
สงบ

ถ.ปร
ะสพ

สุข

ไป อ.ศรีวิไล

ไป อ.ปากคาด

ถ.พ
นทุก

ขภัย

ไป อ.บุงคลา

     ถ
.สายห

นองคา
ย-บงึกาฬ (ทล.212) 

ถ.สายบานไทยเจริญ-บานนาขาม

ไปบานไทยเจริญ
ไปบานโนนสวาง

ถ.สายบานหอคํา-ชัยบาดาล-บานดอนปอ

ถ.สายบานดอนปอ-บานโนนสวาง

ไป จ.บึงกาฬ 5.6 กม.

68 ม.

110 ม.

กม.107
กม.111

กม.110

กม.0

กม.4

กม.5

ไป อ.ปากคาด

720 ม.

420 ม.

62 ม.

ถ.สายนครพนม-หนองคาย (ทล.212)

แมน้ําโขง

ถ.บึงกาฬ
ถ.ประกอบบูรณะ

ถ.ไท
ยสมั

คร

ถ.มีชัย
ถ.ชาญสิทธุ

ถ.รัก
สงบ

ถ.ปร
ะสพ

สุข

ไป อ.ศรีวิไล

ไป อ.ปากคาด

ไป อ.บุงคลา

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) 

ไป อ.พังโคน

ถ.ส
ายพ

ังโค
น-บ

ึงกา
ฬ (
ทล.

222
)

46 ม.

เขาตัวเมืองบึงกาฬ

 ซ.บานแสนสําราญ ซ.1 

จิราพรเกสทเฮาส

 ซ.บานแสนสําราญ ซ.2

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีชื่อ 

กม.126

กม.128

กม.127

กม.129

ไป อ.ปากคาด

ไป อ.บึงกาฬ

ถ.ส
ายห

นอง
คาย

-บึง
กาฬ

 (ทล
.212

)

กม.120

ไป อ.ศรีวิไล

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
ถ.สายโรงเล่ือย-นาปาน (นค.2002)

ไป จ.บึงกาฬ 

 ซ.บานแสนสําราญ ซ.1 
 ซ.บานแสนสําราญ ซ.2



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,852,000
GPS LAT : 18.182896  LONG : 103.736627

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08790
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1132  เนื้อท่ี : 0-1-16 ไร
ที่ตั้ง : 36 หมู 3 ม.บานศรีวิไล ถ.ศรีวิไลรุงเรือง
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,667,000
GPS LAT : 18.145749  LONG : 103.741736

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09078
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2786  เนื้อที่ : 0-0-98 ไร
ที่ตั้ง : 148 หมู 6 ม.ชุมชนบานโคกสำราญ ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) ต.ชุมภูพร
  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,444,000
GPS LAT : 18.183187  LONG : 103.751785

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09115
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 4880  เนื้อที่ : 0-1-95 ไร
ที่ตั้ง : 58 หมู 2 ม.ชุมชนบานศรีวิไลชุมพร ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายศรีวิไล-นาแสง (นค.2005) ต.ศรีวิไล
  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,364,000
GPS LAT : 18.138139  LONG : 103.742297

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08124
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 7848-49  เนื้อที่ : 0-1-36.30 ไร
ที่ตั้ง : 136 หมู 5 ม.ชุมชนบานพรสวรรค
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) ต.ชุมภูพร
  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

อ.พ
รเจ

ริญ
อ.ศ

รีว
ิไล

อ.บึงโขงหลง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09114

ราคาขาย

บาท1,946,000

โฉนดเลขท่ี : 878  เน้ือที่ : 0-0-82 ไร
ที่ตั้ง : 252 หมู 1 ซ.พาณิชย
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)
  ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

GPS LAT : 18.184812  LONG : 103.743224

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท728,000
GPS LAT : 18.022942  LONG : 103.688615

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06402
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 396  เนื้อที่ : 0-1-62 ไร
ที่ตั้ง : 161 หมู 3 หมูบานโนน ถ.สายบานโนน-บานศรีชมภู
  แยกจากถนนสายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.2095) กม.1+900
  ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท609,000
GPS LAT : 18.034702  LONG : 104.161095

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06386
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2081  เนื้อที่ : 0-1-46 ไร
ที่ตั้ง : 119 หมู 3 ม.ชุมชนบานเหลาหลวง ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายเซกา-เหลาหลวง (ทล.2026) ต.ดงบัง
  อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,509,000
GPS LAT : 18.034003  LONG : 103.708201

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09236
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 2060  เนื้อที่ : 0-0-82 ไร
ที่ตั้ง : 210 หมู 1 ม.ชุมชนบานโคกอุดม
  ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) ต.พรเจริญ
  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,388,000
GPS LAT : 18.090765  LONG : 103.601444

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08430
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 8475  เนื้อท่ี : 0-0-69 ไร
ที่ตั้ง : 219 หมู 1 ม.ชุมชนบานหนองหัวชาง ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.2095) ต.หนองหัวชาง
  อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

กม.2

35 ม.

50 ม.

กม.1

ถ.สายบึงกาฬ-พังโคน (ทล.222)

สี่แยกพรเจริญ

ถ.สายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.20
95)

ไป อ.โซพิสัย

วัดนิกรบำรุง

ถ.สายบานโนน-บานศรีชมภู

รร.บานโนน
100 ม.

40 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

ไปนํ้าโขง

เขาชุมชน

2.3 กม.

กม.209

กม.210

ถ.ส
าย
นค

รพ
นพ

-ห
นอ

งค
าย

 (ท
ล.2

12
)

ไป อ.บานแพง

ไป อ.บุงคลา

ถ.สายเซกา-เหลาหลวง (ท
ล.2026)

ถ.สายเหลาหลวง-หวยลําข
ิง

กม.84

ไป อ.คําตากลา

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.ศรีวิไล

ถ.สายพรเจริญ-โซพิสัย (ทล.2095) 

กม.17 120 ม.

กม.18

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ถ.ส
ายพ

รเจ
ริญ

-โซ
พิส
ัย (ท

ล.2
095

) 

ไป อ.โซพิสัย

ไป อ.พรเจริญ

กม.102

140 ม. 20 ม.

กม.101

ถ.นครภักดี

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พรเจริญ

ถ.สายบานศรีวิไล-บานนาแสง (นค.2005)

ไป อ.บึงกาฬ 

ม.ชุมชนบานศรีวิไล 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

สภ.อ.ศรีวิไล

กม.102

กม.101

545 ม.

ถ.นครภักดี

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.เทศบาล 3
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พรเจริญ

ถ.สายบานศรีวิไล-นาแสง (นค.2005)

ไป อ.บึงกาฬ 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

สภ.อ.ศรีวิไล

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

ถ.สายบานชมภูทอง-บานศรีวิไล

กม.98 98 ม.

80 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.พรเจริญ

ไป อ.ศรีวิไล

กม.102

กม.101

620 ม.

ถ.นครภักดี

ซ.ไมมีชื่อ
มโนทัยรวมรถ

ไป อ.พรเจริญ

ไป อ.บึงกาฬ 

ม.ชุมชนบานศรีวิไล 

ถนนหลักเมือง

 ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

สถานีตํารวจภูธร
อําเภอศรีวิไล

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง
ซ.เทศบาล 3

ซ.มิต
รประ

ชา

ถ.สายบานศรีวิไล-นาแสง (นค.2005)

ซ.ไมม
ีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.ศรีวิไลรุงเรือง

กม.98

กม.97
155 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222)

ไป อ.พรเจริญ

ไป อ.บึงกาฬ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

อ.เซกา
อ.ปากคาด

อ.ภูเขียว

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,171,000
GPS LAT : 18.305724  LONG : 103.301098

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08093
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3148  เนื้อที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : 242 หมู 3 ซ.เทศบาล 30 ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212)
  ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,269,000
GPS LAT : 18.399461  LONG : 103.281432

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07242
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 643-44  เนื้อที่ : 0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : 98 หมูที่ 1 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานนาก้ัง
  ถ.สายบานหนองมุม-บานไทยเจริญ (นค.3021)
  ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,234,000
GPS LAT : 17.893674  LONG : 103.950925

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07689
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 11777  เนื้อที่ : 0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : 79 หมูที่ 4 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานโคกบริการ
  ถ.สายเซกา-อากาศอำนวย (ทล.2094)
  ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,328,000
GPS LAT : 17.921990  LONG : 103.950418

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10465
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 3150-51  เนื้อที่ : 3-0-10 ไร
ที่ตั้ง : ม.ชุมชนเซกาใต ซ.เซกาใต 1
  ถ.สายหนองห้ิง-เซกา (ทล.2026) ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท704,000
GPS LAT : 16.366934  LONG : 102.08683

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07500
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 51513-14  เน้ือที่ : 0-1-84 ไร
ที่ตั้ง : 145 ซ.ไมมีชื่อ ถ.บานหนองหญารังนก
  ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท567,000
GPS LAT : 16.4926  LONG : 102.1281

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05014
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 42526  เนื้อที่ : 0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : 33 หมู 16 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานโคกสะอาด-บานหนองไรไก (ชย.2036)
  ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,165,000
GPS LAT : 16.410626  LONG : 102.101382

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08917
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 61620  เนื้อที่ : 0-2-54 ไร
ที่ตั้ง : 125/1 หมู 2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.เขาบานหนองดินดำ
  ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท710,000
GPS LAT : 16.362989  LONG : 102.173230

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07493
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 54573  เนื้อที่ : 0-1-12 ไร
ที่ตั้ง : 11 ถ.สายบานหนองตาไก-บานโอโล
  ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07501

ราคาขาย

บาท1,117,000

โฉนดเลขท่ี : 52956, 67531  เน้ือที่ : 1-2-71 ไร
ที่ตั้ง : 279 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานโนนงาม-บานแดงสวาง
  ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

GPS LAT : 16.375510  LONG : 102.100070
ถ.ส
ายบ

านห
นอ ง

มุม

-บาน
ไทย

เจรญิ
 (นค

.302
1)

40 ม.
ซ.ไม

มีชื่อ
 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

กม.91

กม.92

กม.19

กม.18

ถ.สายบานหวยไมชอด-บานนากั้ง

ไปบานหนองมุม

ไปบานไทยเจริญ

ถ.สา
ยบึง

กาฬ
-หน

องค
าย (

ทล.2
12)

หมูบานชุมชนบานนาก้ัง

ไป อ.ปากคาด

ไป อ.บึงกาฬ

1,315 ม.

350 ม.

140 ม.

กม.78
กม.77

กม.3 กม.4
ถ.สายหนองยาง-บานซาง (ทล.2145)

หมูบานชุมชนบานโคกบริการ

ถ.สายเซกา-อากาศอํานวย (ทล.2094)

ไป อ.เซกา
ไป อ.อากาศอํานวย

ไป อ.เซกา ไป อ.อากาศอํานวย

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

1.275 กม.

100 ม.110 ม.

60 ม.

กม.6

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.7

ถ.สายบานโนนงาม-บานแดงสวาง
ถ.ส

าย
บา
นโน

นง
าม

-บา
นแ

ดง
สว
าง

ถ.สายเลี่ยงเมืองภูเขียว ไป ทล.2037
ไป ทล.210

ไป ทล.2037
ไปบานพรหมเหนือ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

216 ม. 180 ม.
 ถ.สายบานหนองตาไก-บานโอโล

ไปบานโอโล
ไปบานโอโล

ไปบานหนองขาม

 ถ.สายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201)
ไป อ.แกงครอ

ไป อ.ภูเขียว  ถ.
สา
ยบ

าน
หน

อง
ตา
ไก-

บา
นโอ

โล

35 ม.

2.5 กม.

ไปชุมชน
ไปชุมชนไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

กม.4กม.5

ถ.เ
ขา
บา

นห
นอ

งห
ญา

รังน
ก

ถ.สายภูเขียว-เกษตรสมบูรณ (ทล.2037)ไป อ.เกษตรสมบูรณ
ไป อ.ภูเขียว

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปบานหนองไรไก

ซ.ไมมีชื่อ

ตัน
ตัน

ไป บ.กุดจอก

ไป อ.ภูเขียว ไป อ.ชุมแพทล.แผนดินสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201)กม.90

500 ม.

514 ม.
330 ม.

ทล.ชนบทสายบานโคกสะอาด-บานหนองไรไก (ชย.2036)

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.เทศบาล 30

ซ.เทศบาล 28

ซ.เทศบาล 26

ซ.เทศบาล 13
ซ.เทศบาล 18

ซ.เทศบาล 6

100 ม.

320 ม.

ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ (ทล.212) 

ไป อ.บึงกาฬ

ไป อ.รัตนวาป

ซ.เทศบาล 5

ซ.เทศบาล 11

ซ.ไมมีชื่อ 

เซการีสอรท โรงแรมเสาวลักษณวิลลา

ที่วาการ อ.เซกา

โรงเรียนอนุบาลเซกา

วัดไตรภูมิ

ไป อ.อากาศอํานวย
ไป อ.นาทม

ไปบานหนองหิ้ง
490 ม.

  ม.ชุมชนเซกาใต 

ถ.สายหนองหิ้ง-เซกา (ทล.2026)

ถ.สายอากาศอํานวย-เซกา (ทล.2094)

ซ.เซกาใต 1 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

กม.3 1.8 กม.

170 ม.

84 ม.

กม.2ถ.สายบานหนองสองหอง-ค
อนสาร (ทล.2055)ไป อ.คอนสาร ไป อ.ภูเขียว

ถ.เขาบานหนองดินดํา 

รร.บานหนองดินดํา 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,018,000
GPS LAT : 15.596368  LONG : 105.869860

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07568
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 15260-61  เนื้อที่ : 3-1-24 ไร
ที่ตั้ง : ม.ชุมชนบานนอยเกตุจำปา ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานสำโรงทุง-บานหนองบัวรอง
  ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,118,000
GPS LAT : 15.561736  LONG : 101.865942

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10431
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 53814  เนื้อท่ี : 5-3-66 ไร
ท่ีตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201)
  ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท833,000
GPS LAT : 15.655268  LONG : 101.926954

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10451
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 11400  เนื้อที่ : 3-0-11 ไร
ที่ตั้ง : ม.ชุมชนบานทาศาลา ซ.บานทาศาลา
  ถ.สายบานโนนจาน-บานเขวา (ชย.3002)
  ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,055,000
GPS LAT : 16.209529  LONG : 101.910611

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08251
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 10924  เนื้อที่ : 0-1-07 ไร
ที่ตั้ง : 141 ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานโนนกอก-บานหวยยางดำ (ชย.4008)
  ต.หนองขา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท492,000
GPS LAT : 16.352416  LONG : 101.987789

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06487
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 19990  เนื้อท่ี : 0-2-06 ไร
ที่ตั้ง : 107 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายเกษตรสมบูรณ-รองแสนคำ (ทล.2366)
  ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท475,000
GPS LAT : 15.682703  LONG : 101.873686

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06837
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 29046  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : 71/1 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานหนองบัวบาน
  ถ.สายบานหนองบัวบาน-บานโนนจาน
  ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,066,000
GPS LAT : 15.509640  LONG : 101.874850

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05437
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 18292  เนื้อที่ : 0-3-31 ไร
ที่ตั้ง : 57 ซอยไมมีชื่อ ม.ชุมชนบานหลุบงิ้ว
  ถนนสายบานกอก-บานสระสี่เหลี่ยม
  ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,035,000
GPS LAT : 15.562761  LONG : 101.840491

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08355
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 47516  เนื้อที่ : 0-1-05 ไร
ที่ตั้ง : 206 ซ.ไมมีชื่อ ถ.รามสูรย
  ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

อ.ค
อน

สา
ร

อ.จ
ัตุร
ัส

อ.เ
กษ

ตร
สม

บูร
ณ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04214

ราคาขาย

บาท800,000

นส.3 ก.ที่ : 545, 562  เน้ือที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 544 ซ.ไมมีชื่อ ถ.หมายเลข 2055
  (ตอนแยกเขาเขื่อนจุฬาภรณ)
  ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
GPS LAT : 16.539106  LONG : 101.899288

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทาง (เนื้อที่ 11 ตร.ว.) จดภารจำยอมใหแปลงอื่นเขา-ออก

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201) ไปแยกหนองบัวโคก

วัดหลุบงิ้ว
ร.ร.บานหลุบงิ้ว

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.81

กม.5

กม.6
กม.7

กม.7+100125 ม.

กม.82

ไรมารานา

ไรประสิทธิ์

ซ.ไมมีชื่อ

ไปตัว อ.จัตุรัส

ไปบานสระสี่เหลี่ยม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระสี่เหลี่ยม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระสี่เหลี่ยม

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมม
ีชื่อ 

ไป อ.คอนสาร

กม.35

กม.34

กม.33
100 ม.

ไป อ.ภูเขียว

ถ.ห
มาย

เลข
 20

55 
(ตอ

นแ
ยกเ

ขาเ
ขื่อ
นจ
ุฬา
ภรณ

)

ไปเขื่อนจุฬาภรณ

ถ.สายบานหนองสองหอง-คอนสาร (ทล.2055)

880 ม.

240 ม. 58 ม.

ไป อ.บําเหน็จณรงค

ไปบานกุดนํ้าใส

ถ.สายสีค้ิว-ชัยภูมิ (ทล.201) 

ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ไป อ.สีคิ้ว

ถ.รามสูรย 

ถ.สายจัตุรัส-บําเหน็จณรงค

กม.84
กม.85

กม.83

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.จตุรัส

1.34 กม.

660 ม.

ไป อ.เมืองชัยภ
ูมิ

ถ.สายสีคิ้ว-ชัย
ภูมิ (ทล.201) 

  ม.ชุมชนบานนอยเกตุจําปา

ถ.สายจตุรัส-หนองบัวระเหว (ทล.2170)

ไป อ.หนองบัวระเหว

ถ.สายบานสําโรงทุง-บานหนองบัวรอง

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.จตุรัส
กม.12

กม.12+200

500 ม.

600 ม. 14 ม.
70 ม.

ถ.สายแยกทางหลวง 201-บานหนองจาน (ทล.2170)

ถ.สายบานเขวา-หนองบัวบาน

ไป อ.หนองบัวระเหว

หมูบานชุมชนบานหนองบัวบาน

 ถ.สายบานหนองบัวบาน-บานโนนจาน

กม.85
250 ม.

610 ม.
950 ม.ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ถ.สายสีค้ิว-ชัยภูมิ (ทล.201) 

ถ.บานหนองบัวใหญ

ถ.สุขา
ภิบาล 

8

ไป อ.หนองบัวระเหว

ไป อ.สีคิ้ว

ถ.สายแยกทางหลวง 201-บานหนองตะไกสามัคคี (ชย.3047)

ไป จ.ชัยภูมิ

ไป อ.จตุรัส

กม.97

2.2 กม.

100 ม.

900 ม.

กม.96

ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201) 

 ม.ชุมชนบานทาศาลา

  ซ.บานทาศาลา

ถ.สายบานโนนจาน-บานเขวา (ชย.3002)

ไป อ.บานเขวา 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.9

700 ม.

1.9 กม.
15 ม.

กม.8
ไป อ.เกษตรสมบูรณ

ไปบานเปา
ไปบานพรม

ถ.สายเกษตรสมบูรณ-รองแสนคํา(ทล.2366)

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหวยยางคำ
เขาชุมชน

เขาชุมชน
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
เขาชุมชน

ถ.สายบานโนนกอก-บานหวยยางดำ (ชย.4008)

ถ.สายหนองบวัแดง-เกษตรสมบรูณ (ชย.2037)

ไป อ.เกษตรสมบูรณ
ไปหนองบัวแดง

80 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท713,000
GPS LAT : 16.047668  LONG : 102.185906

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05499
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 13838  เนื้อที่ : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : 115 ซอยราษฏรบูรณะ 1 ม.ชุมชนบานนาหนองทุม
  ถ.สายแกงครอ-บานนาหนองทุม (ชย.4022)
  ต.นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,071,000
GPS LAT : 15.776003  LONG : 101.918320

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08918
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 26924, 26933  เนื้อท่ี : 0-1-20 ไร
ท่ีตั้ง : ไมทราบเลขท่ี โครงการบูรพาชัย ถ.บูรพาชัย
  ต.บานเขวา อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท950,000
GPS LAT : 16.192253  LONG : 11.597490

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09268
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 5295  เนื้อที่ : 0-1-31 ไร
ที่ตั้ง : 269 หมู 3 ม.ชุมชนบานโนนเหมา
  ถ.สายหนองบัวแดง-บานโหลน (ชย.2004)
  ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท548,000
GPS LAT : 16.013103  LONG : 102.348333

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07243
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 10935  เนื้อที่ : 0-0-90 ไร
ที่ตั้ง : 110 ซ. ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานสำราญ หมู 2
  ถ.สายบานจอก-บานสำราญ (ชย.2027)
  ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท369,000
GPS LAT : 15.560601  LONG : 102.025261

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08855
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 1674  เนื้อที่ : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : 78 หมู 5 ม.ชุมชนบานหัวบึง ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สายบานตาเนิน-บานทำนบพัฒนา (ชย.4036)
  ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท487,000
GPS LAT : 16.257939  LONG : 102.357984

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07765
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 30840  เนื้อที่ : 0-1-60 ไร
ที่ตั้ง : 195/1 หมูที่ 16 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานบานหนองสังข
  ถ.สายแกงครอ-สระพัง (ทล.2389) ต.หนองสังข
  อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,224,000
GPS LAT : 16.258406  LONG : 102.342695

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06369
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 31567  เนื้อที่ : 1-0-57 ไร
ที่ตั้ง : 2 หมู 4 หมูบานชุมชนบานหนองไร
  ถ.บานหนองกุง-บานหนองดินดำ (ชย.3012)
  ต.หนองสังข อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,012,000
GPS LAT : 16.162820  LONG : 102.194999

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09068
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 29971  เนื้อที่ : 0-1-29 ไร
ที่ตั้ง : 201 หมู 3 ม.ชุมชนบานหนองขาม
  ถ.สายบานหินกองเหนือ-บานหนองขามเหนือ
  ต.หนองขาม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

อ.บ
าน

เขว
า

อ.ค
อน

สว
รร
ค

อ.หนองบัวระเหว
อ.แกงครอ

อ.หนองบัวแดง
อ.เนินสงา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07897

ราคาขาย

บาท883,000

โฉนดเลขท่ี : 6824, 6835  เน้ือที่ : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง : 94 หมูบานชุมชนบานหนองจาน
  ถ.สายบานหนองโจด-บานวังตะเฆ (ชย.2014)
  ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

GPS LAT : 15.778032  LONG : 101.753853

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

เขาชุมชน ไปหนองสังขวิทยาคม

ถ.บานหนองกุง-บานหนองดินดำ (ชย.3012) 

ถ.สายแกงครอ-สามพาด (ทล.2389) ไปตัว อ.แกงครอ

ไป อ.บานแทน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไปบานหนองกุง

เขาชุมชน

ไปชุมชนหนองหวา
ไปที่นา

ไปท่ีนา

ไปท่ีนาไปที่นา
ซ.ไมมีชื่อ

กม.21 กม.20

กม.18
1.5 กม.

400 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เน้ือท่ีประมาณ 10 ตรว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางล้ำเขตทางฯ ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ทรัพยสินตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

เขาชุมชน

ไป ถ.รวมมิตร

ไปชุมชน
บานนาแ

ก
เขาชุมชน

ไปชุมชนบานโนนสงาไปบานนาหนองทุม เขาชุมชน

ถ.ชุมพลวิถีถ.ราษฎรบูรณะ
ถ.ชุมพลวิถี

ถ.มิตรมงคล

ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว
(ทล.201)

เขาชุมชน

เขาชุมชน
ไป สนง.เทศบาลนาหนองทุม

ไป อ.แกงครอ

20 ม.
47 ม.

200 ม.

200 ม.

10.4 กม
.

ทล.ชนบ
ทสายแ

กงครอ-
บานนาห

นองทุม
 (ชย.40

22)

กม.22

กม.21

50 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ชภ.3010
ไป อ.มัญ

จาคีรี

ไป อ.หนองเรือ

สภต.หนองสังข
อูชวดการชาง

สนง.เทศบาลหนองสังข
หมูบานบานหนองสังข 

หนองสังข 

รร.บานหนองสังข 

วัดอุดร

ถ.ส
าย
แก

งค
รอ

-สร
ะพ

ัง (
ทล

.23
89

)

ถ.สายแกงครอ-บานสามพาส (ทล.2389)

ถ.สายแกงครอ-บานสามพาส (ทล.2389)

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมี
ชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

200 ม. 110 ม.

เขาชุมชน

เขาชุม
ชน

หมูบานชุมชนบานสําราญ 

วัดบานสําราญ 

ไปบานนาฮี

ไปชุมชนบานจอก

รร.บานสําราญ 

ถ.ส
าย
บา
นจ
อก

-บา
นสํ

ารา
ญ 

(ชย
.20

27
)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.เทศบาล 2
ถ.เทศบาล1

ไป ทล.225

ไปบานตะลอนไผ

ไป ทล.225

3 กม.

หมูบานชุมชนบานหนองจาน 

ถ.สายบานหนองโจด-บานวังตะเฆ (ชย.2014)

ถ.สายหนองบัวใหญ-หนองจาน (ทล.2170)

ไป อ.แกงครอ

3.49 กม.

กม.175

กม.175+500

ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว (ทล.201) 

ไป อ.ภูเขียว

ม.ชุมชนบานหนองขาม 

ถ.สายบานหินกองเหนือ-บานหนองขามเหนือ 

กม.243 กม.243+600 กม.244

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

940
 ม.

35 ม.

ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ถ.บู
รพ
าชัย

ถ.เ
ทพ

นิม
ิตร

ถ.เ
ทพ

นิม
ิตร

ถ.สายชัยภูมิ-นครสวรรค (ทล.225) 
ไป อ.หนองบั

วระเหว

ม.ชุมชนบานโนนเหมา 
ถ.สายหนองบัวแดง-บานโหลน (ชย.2004)ถ.สายบานโนนเหมา-หนองหอยปง (ชย.4020)

ไปบานโครงการหลวง
ไป ทล.2359

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

กม.28

กม.27850 ม.

กม.13

300 ม. 120 ม.

ไป อ.จตุรัส

ไป อ.เมืองชัยภูมิ
ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201) 

ไป อ.พระทองคํา

ถ.สายบานตาเนิน-บานทํานบพัฒนา (ชย.4036) 

ถ.สายบานคาย-บานตาเนิน-บานละหาน (ทล.2180) 

ไป อ.เนินสงา



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


