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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,716,000
GPS LAT : 13.890806  LONG : 100.465551

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09172
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 203951  เน้ือที่ : 0-0-79.70 ไร
ที่ตั้ง : 91/279 ม.มณีรินทร ซ.ไทรมา 3 ถ.ทาอิฐ
  ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,886,000
GPS LAT : 13.870341  LONG : 100.505556

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09324
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 148864  เนื้อที่ : 0-1-28 ไร
ที่ตั้ง : 60/54 ซ.ไทยานนท 17/1 ถ.สนามบินน้ำ
  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,325,000
GPS LAT : 13.834860  LONG : 100.449090

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08777
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 231331  เน้ือที่ : 0-0-62.20 ไร
ที่ตั้ง : 107/95 ม.ปริญญดาไลท ซ.12 ถ.ราชพฤกษ
  ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,316,000
GPS LAT : 13.819389  LONG : 100.488535

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04354
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 223579  เนื้อที่ : 0-1-07.10 ไร
ที่ตั้ง : 74/11, 74/19 หมูบานนนทกาญจน
  ซ.วัดโชติการาม-วัดสำโรง ถ.นครอินทร
  ต.บางไผ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,169,000
GPS LAT : 13.872197  LONG : 100.491998

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08828
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 218959  เนื้อที่ : 0-0-57.50 ไร
ที่ตั้ง : 219 (5/109) ม.ชวนชื่น เเคราย (ซ.5)
  ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี
  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,035,000
GPS LAT : 13.890565  LONG : 100.463676

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06488
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 203983  เนื้อที่ : 0-0-71.80 ไร
ที่ตั้ง : 91/246 ซ.1/2 ม.มณีรินทร ถ.ทาอิฐ
  ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,887,000
GPS LAT : 13.8544254  LONG : 100.5012217

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-77-00611
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 92132-92133  เนื้อที่ : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง : 29/150 ซ.เรวดี 63 (เดิม ซอยเรวดี 52) หมูบานศรีเกษตร 2
  ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06884

ราคาขาย

บาท42,852,000

โฉนดเลขท่ี : 58240-43, 168000
เนื้อที่ : 1-0-41 ไร
ที่ตั้ง : 96/7 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกราง
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.837460  LONG : 100.463908

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,200,000
GPS LAT : 13.890492  LONG : 100.468498

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06873
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 209557  เนื้อที่ : 0-0-60.30 ไร
ที่ตั้ง : 91/595 ซ.อนุสรณประเสริฐ หมูบานมณีรินทร รัตนาธิเบศร
  ถ.ทาอิฐ ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กาญจนาภิเษก ไปบางใหญ

ไปบางบัวทอง

750 ม.

ถ.ราชพฤกษ ไป ทล.345

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.ทานํ้านนทบุรี

ถ.ทานํ้านนทบุรี-วัดโบสถดอนพรหม

แมนํ้าเจาพระยา

ซ.วัดโชติการาม-วัดสำโรง

60 ม.

ถ.ทาอิฐ

อบต.ไทรมา

ม.มณียา 2, มณียา 3
ม.นันทนาการเดนท

ม.ลดาวัน 5
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ถ.อนุสรณประเสริฐ

ถ.ไทรมา
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แยก 5
แยก 4

แยก 1
แยก 2

แยก 3

แยก 6
หมูบานศรีเกษตร 2

 ถ.เรวดี

ม.เรวดี 3

ไป ถ.เล่ียงเมืองนนทบุรี ไป ถ.ติวานนท

คลองบางซ่ือนอย

1,600 ม.

500 ม.

1,000 ม.

ถ.ร
าช
พฤ

ษ

ถ.สายวังขา-สิงหทอง

ไป ถ.รัตนาธิเบศร 

ซอยทาอิฐ 
ซอยปูพลอย

ตลาดทาอิฐ 

หมูบานมณีรินทร รัตนาธิเบศร

ม.มณีรินทร 
ซ.ไทรมา 3 

ทาอิฐ-หมู 5

ซอย บานทาอิฐ-บานไทรมา

ซ.ไทรมา 2

ถนน โยธาธิการ นนทบุรี สายทาอิฐ

491 ม.
135 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.ราชพฤกษ 

1.2 กม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระราม 5

ไปหาแยกปากเกร็ด

ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไปสะพานพระน่ังเกลาถ.สนามบินนํ้า

ถ.สายเล่ียงเมืองนนทบุรี

ถ.ติวานนท

แยกแคราย

ซ.ไทยานนท 17/1 

60 ม. 200 ม.
60 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

สะพานพระน่ังเกลา

แมนํ้าเจาพระยา

ไปปากเกร็ด

ไปบางใหญ

ถ.ร
าช
พฤ

กษ
 

ไป ถ.นครอินทร

ซ.12ซ.11

ซ.2

800 ม.

310 ม.

240 ม.

ไป ถ.รัตนาธิเบศร ถ.สนามบินนํ้า

ไป ถ.สนามบินนํ้า

ถ.รัตนาธิเบศร
แนวรถไฟฟาสายสีมวง (บางซ่ือ-บางใหญ)

ไปแยกแครายไปบางใหญ

ไปทานํ้านนท

ไป ถ.ติวานนท

ซ.เล่ียงเมืองนนทบุรี

ถ.ภายในโครงการ
ซ.1
ซ.2
ซ.3
ซ.4
ซ.5

ถ.เ
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ุรี
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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,659,000
GPS LAT : 13.885303  LONG : 100.491573

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04227
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 131576-77  เนื้อท่ี : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : 10/39-40 ซ.นนทบุรี 29 ถ.สนามบินน้ำ
  ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,440,000
GPS LAT : 13.881706  LONG : 100.490581

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04316
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 193025-26  เนื้อที่ : 0-0-41.10 ไร
ที่ตั้ง : 73/338-339 ซ.สามัคคี 32 ถ.สามัคคี
  ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,800,000
GPS LAT : 13.844306  LONG : 100.505085

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03983
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 20933  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 21/78-79 ซ.ประชาราษฎร 10 หมูบานขวัญสุขนิเวศน
  ถ.ประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,910,000
GPS LAT : 13.835400  LONG : 100.500855

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04340
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 214133  เนื้อที่ : 0-0-16.10 ไร
ที่ตั้ง : 1/189 ซ.นครอินทร 8 ถ.นครอินทร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.881719  LONG : 100.534565

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03997
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 198612  เน้ือท่ี : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 47/28 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สามัคคี
  ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08378

ราคาขาย

บาท5,100,000

โฉนดเลขท่ี : 231280  เน้ือที่ : 0-0-45.70 ไร
ที่ตั้ง : 107/48 ม.ปริญญดา ไลท พระราม 5 ซ.6
  ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.866648  LONG : 100.448556

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,400,000
GPS LAT : 13.835853  LONG : 100.447693

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07610
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 231393  เนื้อที่ : 0-0-43 ไร
ที่ตั้ง : 107/156 หมูที่ 4 ซ.15 หมูบานปริญญดา ไลท พระราม 5
  ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08882

ราคาขาย

บาท5,750,000

โฉนดเลขที่ : 232373  เน้ือที่ : 0-0-51.20 ไร
ที่ตั้ง : 36/146 ม.เดอะแพลนท ราชพฤกษ ซ.8
  ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.831736  LONG : 100.444205

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปสะพานพระราม 5

ซ.6

ซ.2
ซ.4

ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไปปากเกร็ด

ถ.ร
าช
พก

ฤษ


ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.วัดนครอินทร-กาญจนาภิเษกไปบางใหญ

ไปวัดสวนแกว ไปทานํ้านนท

ไปบางใหญ

180 ม.

160 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ซ.15 หมูบานปริญญดา ไลท พระราม 5

ถ.ราชพฤกษ

ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไป ถ.บรมราชชนนี

630 ม.
35 ม. ถ.ต

ิวาน
นท



ไปสะพานพระราม4

ไป ถ.สนามบินน้ํา

ไป ถ.พิบูลยสงคราม

ไปส่ีแยกแคราย

ไปส่ีแยกวงคสวาง

ซ.ประชาราษฎร 10 ซ.ประชาราษฎร 26

ถ.ประชาราษฎร

ถ.เ
ลี่ย

งเมื
อง
นน

ท

ซ.ไมมีชื่อ 

2 กม.

23 ม.

 ถ.ประชาช่ืน

 ถ.ประชานิเวศนไป ถ.งามวงควาน

ไป ถ.งามวงควาน

ไปแยกพงษเพชร
ไป ถ.แจงวัฒนะ

คลองประปาถ.เลียบคลองประปา

 ถ
.สา

มัค
คี 

ซ.สามัคคี 36ซ.สามัคคี 35

ซ.สามัคคี 51
ซ.สามัคคี 49 ซ.สามัคคี 32

ซ.ไ
มม

ีชื่อ
 

1.94 กม.

83 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.ส
นา
มบ

ินน
ํ้า

ซ.นนทบุรี 27
ซ.นนทบุรี 25

ซ.นนทบุรี 29

ซ.นนทบุรี 33

ซ.นนทบุรี 23

ไปแยกแครายไปบางใหญ

ไปทานํ้านนท

ไป ถ.ติวานนท

2 กม.

63 ม.

ไป ถ.ติวานนท

ถ.ประชาช่ืน

ถ.ส
าม

ัคค
ี

ถ.ประชานิเวศน

ซ.สามัคคี 32
ซ.สามัคคี 30

ถ.เลียบคลองประปา
ไป ถ.แจงวัฒนะ ไปแยกพงษเพชร

ไป ถ.งามวงควาน

150 ม.

12 ม.

ไป ถ.บาง
กรวย-ไทร

นอย

สะพานพร
ะราม 5

แมนํ้าเจาพ
ระยา

ไป ถ.วงคสวาง

ไป ถ.วงคสวาง

ถ.พิบูลยสงคราม

ถ.ประชาราษฎร

ถ.นครอ
ินทร

ซ.นครอินทร 8

ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี

กม.18

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไป ถ.บรมราชชนนี
ไปสะพานพระราม 5

ม.เดอะแพลนท ราชพฤกษ 

ถ.ราชพฤกษ 

ถ.นครอินทร

ซ.5ซ.8



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,210,000
GPS LAT : 13.865666  LONG : 100.510611

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04256
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 209247  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 119/143 ม.ศุภาลัย วิลล ซ.รัตนาธิเบศร 18
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,400,000
GPS LAT : 13.817877  LONG : 100.495670

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03858
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 233200  เนื้อที่ : 0-0-53.30 ไร
ที่ตั้ง : 156/200 หมูบานพฤกษาวิลล 11 ถ.บางกรวย-วัดคางคาว
  ต.บางไผ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,760,000
GPS LAT : 13.838277  LONG : 100.449176

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04232
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 231786  เนื้อที่ : 0-0-19.40 ไร
ที่ตั้ง : 105/260 ม.ปริญลักษณ ไลท พระราม 5 ซ.11
  ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,588,000
GPS LAT : 13.819199  LONG : 100.492663

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04161
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขท่ี : 241753  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 157/129 ม.พฤกษาวิลล 54 พระราม 5-4 ซ.12
  ถ.นครอินทร ต.บางไผ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,800,000
GPS LAT : 13.855497  LONG : 100.448768

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04047
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 233553  เนื้อท่ี : 0-0-26.90 ไร
ท่ีตั้ง : 104/7 ม.พฤกษาวิลเลจ 18 (พฤกษาทาวน) ซ.1
  ถ.ราชพฤกษ ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 13.836830  LONG : 100.501929

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03549
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขท่ี : 194012  เน้ือที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 21/113 ซ.นครอินทร 8 แยก 2-4 ถ.นครอินทร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.858074  LONG : 100.443782

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03926
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 235339  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : 106/61 ซ.27 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 18 ถ.ราชพฤกษ
  ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.85904  LONG : 100.44527

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04046
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขท่ี : 235309  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 106/31 ม.พฤกษาทาวน 2 ซ.27 ถ.ราชพฤกษ
  ต.บางกราง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04208

ราคาขาย

บาท4,600,000

โฉนดเลขท่ี : 240935  เน้ือที่ : 0-0-19.30 ไร
ที่ตั้ง : 48/47 (100/47) ม.The Connect 23
  ซ.รัตนาธิเบศร 17 ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.86160  LONG : 100.49547

100 ม.

ถ.บางก
รวย-วัด

คางคาว
บางไผ ซ.10

ซ.วัดสังฑทาน

 หมูบานพฤกษาวิลล 11
ซ.1

ซ.4
ซ.6

ซ.8

ซ.3
ซ.5

ซ.7
ซ.10

ซ.2

 ไป ถ.นครอินทร

 ไป ถ.นครอินทร

วัดตึก

วัดสังฑทาน
วัดศาลารี

200 ม.
ไป ถ.ติวานนท

60 ม.

118 ม. 95 ม.

ถ.นครอินทร ถ.พ
ิบูล

ยส
งค
ราม

ไปบางกรวย

ไปสะพานพระราม 7

ไปนนทบุรี

400 ม.

600 ม.

ถ.ร
าช
พก

ฤษ


ไปบางใหญ

ไปปากเกร็ด

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ถ.รัตนาธิเบศร

ซ.ภายในโครงการ 

อบต.บางรักนอย

ม.วิสาหกิจ

วัดขวัญเมือง

คลองแมนํ้าออม

640 ม.

ถ.ร
าช
พก

ฤษ


ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระราม 5

ไปหาแยกปากเกร็ด

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สานเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ถ.ติวานนท

แยกแคราย

ซ.ไทยานนท 17/1 

ไปสะพานพระน่ังเกลา

300 ม.

250 ม.

ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไป ถ.สนามบินนํ้า

ไปออกซ.ติวานนท 27

ซ.1ซ.2
ซ.3
ซ.4
ซ.5 ซ.7

ซ.9

ไปสี่แยกแคราย

ถ.เ
ลี่ย

งเมื
อง
นน

ทบ
ุรี

1.3 กม.

185 ม.
235 ม.

47 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ไป ถ.บรมราชชนี
ไปสะพานพระราม 5

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ไปปากเกร็ด

ไปบางใหญ

ไปบางใหญ

ถ.ราชพฤกษ 
ซ.11
ซ.15

ซ.2ซ.1

ซ.9
ซ.7

ซ.5

ถ.วัดนครอินทร-กาญจนาภิเษก

270 ม.

40 ม.

100 ม.
30 ม.

350 ม.

1.6 กม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บางไผพัฒนา

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ซอยบางไผ9

ไป ถ.ติวานนทถ.นครอินทร

ไป ถ.นครอินทร

120 ม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระราม 5

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ไปปากเกร็ด

ไปบางใหญ

ไปบางใหญ

ถ.วัดนครอินทร-กาญจนาภิเษก

ซ.นครอินทร 8 แยก 2-4 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 13.838719  LONG : 100.478438

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03871
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 235035  เนื้อที่ : 0-0-29.20 ไร
ที่ตั้ง : 89/56 ซ.ภายในโครงการ หมูบาน เดอะทาวน พระราม 5
  ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,300,000
GPS LAT : 13.814372  LONG : 100.490484

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03898
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 74348  เนื้อที่ : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : 119/22 ซ.วัดทองนาปรัง หมูบานดับเบิ้ลยูโฟรเพลส
  ถ.บางไผ ต.บางไผ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,442,000
GPS LAT : 13.865793  LONG : 100.546743

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01835
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 111/153 ชั้น 12  เนื้อที่ : 36.300 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 111/153 ชั้น 12 อาคาร A โครงการเดอะคีย ประชาชื่น
  ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,800,000
GPS LAT : 13.865966  LONG : 100.546703

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01737
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 111/171 ชั้น 2  เนื้อที่ : 36.880 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 111/171 ชั้น 2 อาคาร B โครงการ เดอะคีย ประชาช่ืน
  ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,435,000
GPS LAT : 13.865790  LONG : 100.546701

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01774
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 111/132 ชั้น 11  เนื้อที่ : 36.460 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 111/132 ชั้น 11 อาคาร A โครงการ เดอะ คีย ประชาชื่น
  ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,042,000
GPS LAT : 13.844171  LONG : 100.529401

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01700
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 109/117 ชั้น 6  เนื้อที่ : 31.420 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 109/117 ชั้น 6 อาคาร แอล 1
  โครงการไอ คอนโด งามวงศวาน ถ.งามวงศวาน
  ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,119,000
GPS LAT : 13.844552  LONG : 100.478095

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01238
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 2/105-6 ชั้น 6  เนื้อที่ : 62.150 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 2/105, 2/106 ชั้น 6 บานเฉลิมพระเกียรติ อาคาร เอ
  ซ.บางศรีเมือง-วัดโบสถ 3 ถ.ทาน้ำนนท-วัดโบสถดอนพรหม
  ต.บางสีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,697,000
GPS LAT : 13.843237  LONG : 100.528625

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01827
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 205/128 ชั้น 6  เนื้อที่ : 24.390 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 205/128 ชั้น 6 อาคารเอ โครงการไอคอนโด งามวงศวาน 2
  ซ.งามวงศวาน 6 แยก 21 ถ.งามวงศวาน
  ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03872

โฉนดเลขท่ี : 235045  เน้ือที่ : 0-0-29.70 ไร
ที่ตั้ง : 89/66 ซ.ภายในโครงการ
  หมูบานเดอะทาวน พระราม 5 ถ.สุขาภิบาล 1
  ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.838341  LONG : 100.479252
ราคาขาย

บาท4,050,000

ซ.วัดทองนาปรัง 

หมูบานดับเบิ้ลยูโฟรเพลส 

ถ.นครอินทร

ถ.บางไผ

ถ.บางไผ

ซ.บางไผ 14

ไป ถ.ติวานนทไป ถ.กาญจนา

1.50 กม.

300 ม.

ถ.งามวงศวาน ไปส่ีแยกแคราย

ไป ม.ธรรมศาสตร

ไปสี่แยกพงษเพชร

ไปทางดวนดินแดง

ทางดวนสายดาวคะนอง-แจงวัฒนะ

ถ.ดวงมณีไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ติวานนท

500 ม.

125 ม.

450 ม.
100 ม

.

1.5 กม.

1.4 กม.
ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไปบางกรวย

ถ.บางกรวย-บางไทรนอย

ไป ถ.วงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) ถ.วัดนครอินทร
ไป ถ.ติวานนท

แมนํ้าเจาพระยา

ถ.ทานํ้านนท-วัดโบสถดอนพรหม

ถ.ทาน้ํา-นนทบุรี

โครงการอาคารชุด
บานเฉลิมพระเกียรติ อาคาร เอ 

ซ.บางศรีเมือง-วัดโบสถ 3

1.4 กม.

340 ม.

ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปสะพานพระราม 5

ไปวงเวียนพระราม 5

ซ.บางศรีเมือง 1/7

ถ.ท
าน

ํ้าน
นท

บุร
ี

ถ.ท
าน

ํ้าน
นท

บุร
ีถ.ทานํ้านนท-วัดโบสถ ถ.สุขาภิบาล 1ไปวัดสวนแกว

ถ.น
คร
อิน

ทร


1.4 กม.

355 ม.

ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปสะพานพระราม 5

ไปวงเวียนพระราม 5

ซ.บางศรีเมือง 1/7

ถ.ท
าน

ํ้าน
นท

บุร
ี

ถ.ท
าน

ํ้าน
นท

บุร
ีถ.ทาน้ํานนท-วัดโบสถ ถ.สุขาภิบาล 1ไปวัดสวนแกว

ถ.น
คร
อิน

ทร


1.4 กม.

1.1 กม.

ไปแยกประชานุกูล

ไป ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.วิภาวดี

ถ.สามัคคี

ถ.ป
ระช

าชื่
น

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 7

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 6

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 5

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 4

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 1
ถ.งามวงศวานไปสี่แยกแคราย

1.4 กม.

1.1 กม.

ไปแยกประชานุกูล

ไป ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.วิภาวดี

ถ.สามัคคี

ถ.ป
ระช

าช
ื่น

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 7

ซ.ประชาช่ืน-นนทบุรี 8

ซ.ประชาช่ืน-นนทบุรี 6

ซ.ประชาช่ืน-นนทบุรี 5

ซ.ประชาช่ืน-นนทบุรี 4

ซ.ประชาช่ืน-นนทบุรี 1
ถ.งามวงศวานไปสี่แยกแคราย

1.4 กม.

1.1 กม.

ไปแยกประชานุกูล

ไป ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.วิภาวดี

ถ.สามัคคี

ถ.ป
ระช

าชื่
น

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 7

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 8

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 6

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 5

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 4

ซ.ประชาชื่น-นนทบุรี 1
ถ.งามวงศวานไปสี่แยกแคราย

ถ.งามวงศวาน 

ซ.งามวงศวาน 6
ซ.งามวงศวาน

ไปสี่แยกแคราย

ไปบางปะอิน

ไปสี่แยกพงษเพชร

ไปประชาช่ืน

ทางดวนบางปะอิน-แจงวัฒนะ

ไป ถ.กรุงเทพ-นนท 500 ม.

225 ม.
ซ.งามวงศวาน 6 แยก 21



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,674,000
GPS LAT : 13.864332  LONG : 100.501150

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01749
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 82/890 ชั้น 10  เนื้อที่ : 30.310 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 82/890 ชั้น 10 อาคาร 1 โครงการซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,576,000
GPS LAT : 13.868460  LONG : 100.469214

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01831
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 115/991 ชั้น 3  เนื้อที่ : 28.840 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 115/991 ชั้น 3 อาคาร E อาคารชุดดี คอนโด รัตนาธิเบศร
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท788,000
GPS LAT : 13.843320  LONG : 100.498445

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01433
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 34/1518 ชั้น 15  เนื้อที่ : 40.370 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 34/1518 ชั้น 15 อาคารชุดสถิตยภิรมย คอนโดทาวน
  ถ.ประชาราษฎร ต.สวนใหญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,255,000
GPS LAT : 13.865753  LONG : 100.490537

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01738
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 139/54 ชั้น 3  เนื้อที่ : 25.080 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 441/54 (139/54) ชั้น 3 อาคาร D1
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01699

ราคาขาย

บาท2,746,000

หองชุดเลขท่ี : 82/1195 ชั้น 21
เนื้อที่ : 44.620 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 82/1195 ชั้น 21 อาคาร 1 อาคารชุดซิตี้โฮม
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.864426  LONG : 100.500668

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,175,000
GPS LAT : 13.85358  LONG : 100.51251

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01839
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 147/54 ชั้น 6  เนื้อที่ : 33.170 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 147/54 ชั้น 6 อาคารเอ อาคารชุดเดอะไพรเวซ่ี เรวดี
  ซ.เรวดี 15 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,505,000
GPS LAT : 13.856106  LONG : 100.507958

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01757
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 84/31 ชั้น 4, 84/73 ชั้น 8  เน้ือที่ : 65.170 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 84/31 ชั้น 4, 84/73 ชั้น 8
  อาคารชุดเดอะ บรีส คอนโดมิเนียม อาคารเอ ซ.เรวดี 34
  ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

70 ม.

120 ม.

ไปสะพานพระราม 5

ถ.กรุงทพ-นนทบุรีถ.ประชาราษฎรสาย 1

ถ.ติวานนท

ไป ซ.ติวานนท 14

ซ.ติวานนท 14

ซ.ติวานนท 6

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี

ไปสี่แยกวงคสวาง

อาคาร A เดอะบรีส คอนโดมิเนียม 

ซ.เรวดี 23 ถ.เรวดี

ถ.เรวดี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท962,000
GPS LAT : 13.856061  LONG : 100.507955

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01536
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 84/18 ชั้น 3  เนื้อที่ : 30.050 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 84/18 ชั้นที่ 3 อาคาร A เดอะบรีส คอนโดมิเนียม
  ซ.เรวดี 32 (เดิม เรวดี 23) ถ.เรวดี
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

70 ม.

120 ม.

ไปสะพานพระราม 5

ถ.กรุงทพ-นนทบุรีถ.ประชาราษฎรสาย 1

ถ.ติวานนท

ไป ซ.ติวานนท 14

ซ.ติวานนท 14

ซ.ติวานนท 6

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี

ไปสี่แยกวงคสวาง

อาคาร A เดอะบรีส คอนโดมิเนียม 

ซ.เรวดี 23 ถ.เรวดี

ถ.เรวดี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,091,000
GPS LAT : 13.848601  LONG : 100.513388

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01779
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 120/167 ชั้น 8  เนื้อที่ : 29.800 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 120/167 ชั้น 8 อาคารชุดเทมโป เอ็ม ติวานนท
  ซ.ติวานนท 3 แยก 1 ถ.ติวานนท
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

500 ม.

40 ม. 400 ม.

ไปสะพานพระราม 7

ไป ถ.ติวานนท

ไปทานํ้านนท

ไป ถ.สนามบินนํ้าไป ถ.พิบูลยสงคราม

ถ.พิบูลยสงคราม

ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี

 อาคารชุดสถิตยภิรมย คอนโดทาวน 

ถ.ป
ระช

ารา
ษฎ

ร

ซ.ประชาราษฎร 10

ซ.ประชาราษฎร 26

ซ.ประชาราษฎร 20

ซ.ประชาราษฎร 9

ไปส่ีแยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รัตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

450 ม.
200 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

ถ.ร
ัตน

าธ
ิเบศ

ร

ซ.รัตนาธิเบศร 28

ซ.รัตนาธิเบศร 26

ซ.รัตนาธิเบศร 24
ซ.รัตนาธิเบศร 22

ทางเขาโครงการ

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ถ.เลี่ยงเมืองนนทไป ถ.สนามบินนํ้า ไปตลาด อตก.3

ไปสี่แยกแคราย

700 ม.

110 ม.

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ไปทานํ้านนท

ถ.เ
ลี่ย

งเมื
อง
นน

ทบ
ุรี

ถ.ส
นา
มบ

ินน
ํ้า

ไป ถ.สนามบินนํ้า

1
2

ตึกแถวถ.รัตนาธิเบศรไปบางใหญ ไปแคราย

600 ม.

ถ.ต
ิวาน

นท


ซ.ติวานนท 3

ไปบางบัวทอง
ไป ถ.วิภาวดี

ถ.งามวงควาน

ไป ถ.สนามบินนํ้า

ถ.เรวดี

100 ม. ถ.ต
ิวาน

นท


ซ.ติวานนท 3

ซ.ติวานนท14

ซ.ติวานนท 4

ซ.ติวานนท 1/1

ไปสะพานพระราม 5

ไปสะพานพระน่ังเกลา
ไป ถ.งามวงควาน

ถ.เรวดี

ไปสะพานพระนั่งเกลา ไป ถ.วิภาวดี-รังสิตถ.รัตนาธิเบศร

ถ.รัตนาธิเบศร
สะพานพระนั่งเกลา

หมูบานมณียา

หมูบานลัดดารม

หมูบานมณียา

หมูบานมณียา

ซ.ป
ระช

ารวม
ใจ

ซ.บางรั
กนอย 1

6
ซ.บานไทรมา

ซ.ทาอิฐ-ไทรมา

ถ.ราชพฤกษ 
แม

นํ้า
เจา

พร
ะย
า



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,433,000
GPS LAT : 13.866002  LONG : 100.489739

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01824
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 136/98 ชั้น 4  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 136/98 ชั้น 4 อาคารบี 2
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,408,000
GPS LAT : 13.866130  LONG : 100.489670

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01756
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 136/8 ชั้น 1  เนื้อที่ : 28.790 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 435/8 (136/8) ชั้น 1 อาคารบี 2
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,368,000
GPS LAT : 13.866221  LONG : 100.489776

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01750
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 135/236 ชั้น 8  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 135/236 ชั้น 8 อาคาร บี 1 โครงการลุมพินีคอนโดทาวน
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,271,000
GPS LAT : 13.866892  LONG : 100.489776

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01751
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 133/50 ชั้น 2  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 133/50 ชั้น 2 อาคาร A1 โครงการลุมพินีคอนโดทาวน
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,510,000
GPS LAT : 13.865542  LONG : 100.489681

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01748
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 138/154 ชั้น 5  เนื้อที่ : 28.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 439/154 (138/154) ชั้น 5 อาคารซี 2
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปส่ีแยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทาน้ํานนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา
ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
280 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,247,000
GPS LAT : 13.866307  LONG : 100.489767

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01684
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 135/117 ชั้น 4  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 135/117 ชั้น 4 อาคารบี 1
  อาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินนํ้า
ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินน้ํา

450 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

A1
B1

C1
C2
B2

A2

200 ม.

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,176,000
GPS LAT : 13.866002  LONG : 100.489739

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01668
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 133/189 ชั้น 6  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 133/189 ชั้น 6 อาคารเอ 1
  ลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร ซ.ภายในโครงการ
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

450 ม. 120 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

A1
B1

C1
C2
B2

A2

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,564,000
GPS LAT : 13.866307  LONG : 100.489767

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01775
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 135/244 ชั้น 8  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 433/244 ชั้น 8 อาคารบี 1
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินนํ้า
ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินน้ํา

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
200 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,403,000
GPS LAT : 13.865459  LONG : 100.489753

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01817
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 138/95 ชั้น 3  เนื้อที่ : 28.690 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 138/95 ชั้น 3 อาคารซี 2
  โครงการลุมพินีคอนโดทาวน รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปส่ีแยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทาน้ํานนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา
ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
280 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,482,000
GPS LAT : 13.865775  LONG : 100.489658

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01796
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 137/221 ชั้น 7  เนื้อที่ : 28.320 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 137/221 ชั้น 7 อาคารซี 1
  โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร
  ถ.รัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ไปส่ีแยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา
ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
250 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

ไปส่ีแยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทาน้ํานนทบุรี

ไป ถ.สนามบินน้ํา
ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินนํ้า

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
200 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินนํ้า
ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินน้ํา

A1
B1

C1
C2
B2

A2

450 ม.
200 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทานํ้านนทบุรี

ไป ถ.สนามบินนํ้า
ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินน้ํา

450 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

A1
B1

C1
C2
B2

A2

200 ม.

ไปสี่แยกแคราย

ไป ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาราษฎร

ถ.รันตนาธิเบศรไปบางใหญ

ไปทาน้ํานนทบุรี

ไป ถ.สนามบินนํ้า

ถ.สนามบินน้ํา

ถ.สนามบินน้ํา

450 ม. 120 ม.

ถ.เลี่ยงเมืองนนท

A1
B1

C1
C2
B2

A2



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,000,000
GPS LAT : 13.910740  LONG : 100.532857

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02668
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 189166  เนื้อที่ : 0-0-26.70 ไร
ที่ตั้ง : 88/6 หมูบานโกลเดนทโฮม ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 23
  ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,933,000
GPS LAT : 13.943019  LONG : 100.549720

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04313
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขท่ี : 53666  เนื้อที่ : 0-0-18.70 ไร
ที่ตั้ง : 93/287 ม.พฤกษาวิลล 65/1 (ศรีสมาน) ถ.ศรีสมาน
  ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,588,000
GPS LAT : 13.904627  LONG : 100.445799

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04126
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 43952  เนื้อที่ : 0-0-19.80 ไร
ท่ีต้ัง : 98/208 ม.เดอะทรัสตทาวน ซ.10/2 ถ.ราชพฤกษ
  ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 13.915929  LONG : 100.504992

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03623
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 11794  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : 126/821 ม.การเคหะนนทบุรี (ซ.14/2)
  ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 15 ถ.ติวานนท
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ.ป
าก
เกร

็ด ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03796

ราคาขาย

บาท6,400,000

โฉนดเลขท่ี : 34648-9  เน้ือที่ : 0-0-44.50 ไร
ที่ตั้ง : 67/613-614 บานทองดี
  ซ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 7 ถ.แจงวัฒนะ
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.911351  LONG : 100.500394

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04216

ราคาขาย

บาท3,335,000

โฉนดเลขท่ี : 14579  เน้ือที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 53/261 ม.ลูกกอลฟ (ซ.1) ซ.เมืองทองธานี 20
  ถ.เมืองทองธานี (แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 33)
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.924031  LONG : 100.532364

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท20,455,000
GPS LAT : 13.858688  LONG : 100.501157

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10408
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 2014, 101709-10, 135189  เนื้อที่ : 1-2-40 ไร
ที่ตั้ง : ซ.เรวดี 54 (จันทรทิพย) ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,978,000
GPS LAT : 13.864007  LONG : 100.528952

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10012
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 39720  เน้ือที่ : 0-1-31 ไร
ที่ตั้ง : ซ.งามวงศวาน 19 ถ.งามวงศวาน ต.บางกระสอ
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

455 ม.

715 ม.

ไป จ.นนทบุรี

ไปสะพานพระราม 8

ไปแจงวัฒนะ

ทา
งด
วน

ขั้น
ที่ 2

ถ.งามวงศวาน ไป ถ.ประชาชื่น

ไปดานเก็บเงินประชานุกลู

ถ.ต
ิวาน

นท
 ซ.งามวงศวาน 19

1.93 กม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ไปปากเกร็ด

ไปเตาปูนไปทานํ้านนท

เรว
ดี 
ซอ

ย 3
7/1

เรว
ดี 
ซอ

ย 5
2

เรว
ดี 
ซอ

ย 3
4

ไป ถ.สนามบินนํ้า
ไปบางบัวทอง ไป ถ.งามวงควาน

ถ.ติ
วาน

นท


ถ.เ
ลี่ย

งเม
ือง
นน

ทบ
ุรี

700 ม.

150 ม.

62 ม.

50 ม.
บานทองดี (เดอะ เอช พี เรสซิเดนท) 

ซ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 7

ถ.แจงวัฒนะ 

ถ.ติวานนท
ไปแคราย

ไป ถ.ราชพฤกษ

ไปปทุมธานี
ถ.ติวานนท

ไป ถ.ติวานน
ท

ไปหลักสี่

ไป ถ.สามัคค
ี

400 ม.

ไปปากเกร็ด

หาแยกปากเกร็ด

ไป ถ.ประชาช่ืนไป ถ.สนามบินน้ำ

ไป อ.เมืองปทุมธานี

250 ม.

750 ม.

100 ม
.90 ม.

77 ม.

ม.การเคหะนนทบุรี 

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 15

ถ.ติวา
นนท 

ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.แ
จงวัฒน

ะ
ไปวัดก

ู

ไปหลักส่ี

ไปแยกแคราย

ไปปท
ุมธาน

ี

ไป ถ.ราชพฤกษ

ถ.สุขาป
ระชาสร

รค

ซ.14
/2

310 ม.
2.8 กม.

650 ม.

ถ.ติวานนท

ซ.ติวานนท-ปา
กเกร็ด 36

ซ.20
ซ.21

ไปปทุมธานี

ไปหาแยกปา
กเกร็ด

ไปปากเกร็ด ไปหลักสี่ถ.แจงวัฒนะ

200 ม.

100 ม.

315 ม.

ไป ถ.ติ
วานนท


ไป ถ.สรงประภา

ถ.ศรีสมาน

ซ.หลักโครงการ

ซ.1/1

18ม.

111ม. 400 ม.
2.65 กม.

3.8 กม.

ถ.รัตนาธิเบศร

ไป ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด ทล.345

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปสะพานพระนั่งเกลาไปบางใหญ

ถ.ร
าช
พฤ

กษ
 

ถ.ชัยพฤกษ 

ถ.เมนโครงการ

ไป ถ.นครอินทร

ซ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 33



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,777,000
GPS LAT : 13.908850  LONG : 100.502365

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01742
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/633 ชั้น 30  เนื้อที่ : 23.130 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/633 ชั้น 30 อาคาร เอ โครงการลุมพินีวิลล แจงวัฒนะ
  ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,722,000
GPS LAT : 13.908850  LONG : 100.502365

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01763
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/650 ชั้น 30  เนื้อที่ : 23.210 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/650 ชั้น 30 อาคาร A
  โครงการลุมพินีวิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด
  ถ.แจงวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,515,000
GPS LAT : 13.908850  LONG : 100.502365

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01670
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/696 ชั้น 32  เนื้อที่ : 22.780 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/696 ชั้น 32 อาคาร A
  โครงการลุมพินีวิลล แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด ถ.แจงวัฒนะ
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,170,000
GPS LAT : 13.940716  LONG : 100.546602

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01541
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 306/123 ชั้น 1  เนื้อที่ : 33.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 306/123 ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 50 ม.ฌ็องเซลิเซ บี
  ถ.ติวานนท ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท730,000
GPS LAT : 13.918311  LONG : 100.508159

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01534
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 126/2469 ชั้น 6  เนื้อที่ : 39.450 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 126/2469 ชั้น 6 ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 15
  หมูบานเคหะชุมชนนนทบุรี 3 ถ.ติวานนท
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,970,000
GPS LAT : 13.934914  LONG : 100.504131

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10190
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 47652  เนื้อที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุขาประชาสรรค 2
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
10-88-00133

ราคาขาย

บาท37,000,000

โฉนดเลขท่ี : 137767-137769  เน้ือที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : 367 ม.เมืองทองธานี
  ซอยติวานนท-ปากเกร็ด 36 ถ.ติวานนท
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.920090  LONG : 100.539221

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01833

ราคาขาย

บาท2,110,000

หองชุดเลขที่ : 120/311 ชั้น 28  เนื้อที่ : 31.630 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 120/311 ชั้น 28 อาคาร A
  โครงการเอ็ม โซไซตี้ คอนโดมิเนียม
  ซ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 ถ.แจงวัฒนะ
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.914396  LONG : 100.540010

250 ม.

750 ม.350 ม.

300 ม.

ไป อ.ปากเกร็ด ไปแยกสนามบินน้ํา

ไปหลักสี่
ไปตลาดปากเกร็ด

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 15 

หมูบานเคหะชุมชนนนทบุรี 3

ถ.เคหะชุมชนนนทบุรี 3

ถ.ติวานนท

ถ.แจงวัฒนะ

ถ.ภูมิเว
ท

500 ม.

1 กม.

ไป อ.ปากเกร็ด

ไปสะพานนนทบุรี

ถ.ต
ิวาน

นท


ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 50

ถ.ศรีสมาน

ไป ถ.สรงประภา

ไปนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

ทางดวนแจงวัฒนะ-บางปะอิน

โครงการฌ็องเซลิเซ อาคาร B

หมายเหตุ : มีปญหาทางเขา-ออก ตองผานท่ีดินบุคคลอ่ืน ปจจุบันมีรั้วประตูปดกั้น

650 ม.

ถ.ติว
านนท



ซ.ไมมีช่ือ ถ.สุขาประชาสรรค 2 

ถ.สุขาประชาสรรค 3
วัดกู

รร.วัดกู

แมน้ํา
เจาพ

ระยา

1.42 กม.

75 ม.

ถ.ติวานนท

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 36

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 33

ไปแยกปากเกร็ด

ไปแยกปากเกร็ด ไปแยกสวนสมเด็จ

ไปหลักส่ี ถ.แจงวัฒนะ

ไปเมืองทองธานี

ถ.ปอปปูลา
ทางเขาหมูบานเมืองทอง

อิมแพค เมืองทองธานี

ถนน ปอปปูลา
ถนน ปอปปูลา

ถนน ปอปปูลา ถนน ปอปปูลา

ทา
งด
วน

สา
ยบ

างป
ะอิ
น-
ปา
กเก

ร็ด

ซอย แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด

1.5 กม.

ถ.แจงวัฒนะ

ถน
น 
เลีย

บค
ลอ

งป
ระป

าถ.แจงวัฒนะ

150 ม.

ไป ถ.ติวานนท

ไปปทุมธานี
ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาช่ืน-ปากเกร็ด

ไปอนุสาวรียชัย

ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด

ถ.แจงวัฒนะ

ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.ราชพฤกษ 

ไปเกาะเกร็ด ถ.ภูมิเวท

ไปแคราย

ทางดวนแจงวัฒนะ-บางปะอิน
ไปบางปะอิน

ไป ถ.สามัคคี

150 ม.

ไป ถ.ติวานนท

ไปปทุมธานี
ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาช่ืน-ปากเกร็ด

ไปอนุสาวรียชัย

ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด

ถ.แจงวัฒนะ

ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.ราชพฤกษ 

ไปเกาะเกร็ด ถ.ภูมิเวท

ไปแคราย

ทางดวนแจงวัฒนะ-บางปะอิน
ไปบางปะอิน

ไป ถ.สามัคคี

150 ม.

ไป ถ.ติวานนท

ไปปทุมธานี
ถ.ติวานนท

ไป ถ.ประชาช่ืน-ปากเกร็ด

ไปอนุสาวรียชัย

ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด

ถ.แจงวัฒนะ

ถ.แจงวัฒนะ

ไป ถ.ราชพฤกษ 

ไปเกาะเกร็ด ถ.ภูมิเวท

ไปแคราย

ทางดวนแจงวัฒนะ-บางปะอิน
ไปบางปะอิน

ไป ถ.สามัคคี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.บ
าง
กร
วย

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,400,000
GPS LAT : 13.90567  LONG : 100.50416

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03753
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 5300  เนื้อที่ : 0-0-12 ไร
ที่ตั้ง : 99/34 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ถ.ติวานนท 

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 9

ซ.ติวานนท-ปากเกร็ด 9

ถ.ต
ิวาน

นท 

ถ.ภูม
ิเวท ปาลมคอนโด

วัดชลประทานรังสฤษฎ

รพ.วิภาราม

ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด

5 แยกปากเกร็ด
ถ.แจงวัฒนะ

ซ.แจงวัฒนะ 13

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,800,000
GPS LAT : 13.94600  LONG : 100.53694

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03748
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 129408  เนื้อที่ : 0-0-11 ไร
ที่ตั้ง : 40/8 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บานใหม
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ถ.ก
รุงเ
ทพ

-ปท
ุมธา

นี 

ไป ถ.บางคูวัด
แยกบางคูวัด

วัดบางนาวบุญ

ถ.ติวานนท
ไปปากเกร็ด

สน.ปากเกร็ด ไป ถ.สรงประภาไปปทุมธานี 

ไปปทุมธานี 

ไปบางบัวทอง

แมน้ำเจาพระยา

บ.เสริมสุข

สะพานนนทบุรี
(สะพานนวลฉวี)

วัดชองลม

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,906,000
GPS LAT : 13.886274  LONG : 100.538776

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08334
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 100284  เน้ือท่ี : 0-0-60 ไร
ที่ต้ัง : 5/1046 ม.ประชาชื่น ซ.สามัคคี 63 ถ.สามัคคี
  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,790,000
GPS LAT : 13.90534  LONG : 100.547068

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07241
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 131314  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : 32/522 ซ.16 หมูบานสหกรณการบินไทย ถ.แจงวัฒนะ
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07095

ราคาขาย

บาท6,038,000

โฉนดเลขท่ี : 29018  เน้ือที่ : 0-0-84 ไร
ที่ตั้ง : 69/4 ซ.ทางเขาโครงการ หมูบานสิทธารมย
  ถ.สุขาประชาสรรค 2 ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.925445  LONG : 100.507531

1.23 กม.

200 ม. ซ.ภายในโครงการ 

หมูบานสิทธารมย
 ถ.สุขาประชาสรรค 2

วัดกู

วัดบางพูดนอก

วัดบางพูดใน

ถ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด ไป ถ.แจงวัฒนะ

ไปแคราย

ไปปทุมธานี

ถ.ติวานนท

ไปทานํ้าปากเกร็ด

ไป ถ.ติวานนท

ถ.ประชาช่ืน

ไปแจงวัฒนะ

ทา
งด
วน

บา
งโค

ล-แ
จง
วัฒ

นะ

ไปสี่แยกพงษเพชร

80 ม.
550 ม.

1.4 กม.

 ม.ประชาชื่น 
ซ.16 ก

ซ.7 ซ.1

ซ.21
ซ.16

ซ.21/1

 ถ.สามัคคี

ซ.ส
ามั

คค
ี 63

250 ม.

150 ม.
500 ม.

หมูบานสหกรณการบินไทย 

ซ.16 
ซ.14

ซ.8
ซ.6
ซ.4
ซ.2

ถ.แจงวัฒนะ

ทางดวนแจงวัฒนะ

ไปบางปะอิน

ไปปากเกร็ด ไป ถ.วิภาวดี-รังสิต

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,750,000
GPS LAT : 13.821948  LONG : 100.398420

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08647
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 8090  เนื้อที่ : 0-0-76.90 ไร
ที่ตั้ง : 56/210 ม.มัณฑนา วงแหวน-ปนเกลา ซ.11
  ถ.บางมวง-บางคูลัด (วัดพระเงิน)
  ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,734,000
GPS LAT : 13.816679  LONG : 100.371968

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07675
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 20143  เนื้อที่ : 0-0-50.50 ไร
ที่ตั้ง : 111/6 ซ.1 หมูบานพฤกษพิมาน 3
  ถ.บางมวง-บางคูลัด ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07661

ราคาขาย

บาท8,100,000

โฉนดเลขท่ี : 33721  เน้ือที่ : 0-0-62.40 ไร
ที่ตั้ง : 999/72 ซ.19
  หมูบานเดอะซีตี้ พระราม 5-ราชพฤกษ 2
  ถ.นครอินทร ต.บางขุนกอง
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.829063  LONG : 100.458123

70 ม.

450 ม.

880 ม.

50 ม. ไปสะพานพระราม 5

ถน
นร

าช
พก

ฤษ


ไปถ.กาญจนาภิเษก
ถ.นครอินทร

ซ.19 

หมูบานเดอะซีต้ี พระราม 5 ราชพฤกษ 2 

ถนนราชพกฤษ

155 ม.

5 กม.

กม.34+700
ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระราม 5

ถ.กาญจนาภิเษก ไป ถ.บรมราชชนนี

ซ.1
 หมูบานพฤกษพิมาน 3

รร.วัดพระเงิน
วัดพระเงิน

ถ.บางมวง-บางคูลัด (วัดพระเงิน)
1.3 กม.

700 ม.
ซ.16 ซ.11
ซ.1

ซ.14

ซ.17

ไปวัดสุนทรธรรมิการาม
ไปวัดบางคอ

ซ.รมใจอุทิศ 2ถ.บางใหญ-บางคูลัด
ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระราม 5

ไป ถ.บรมราชชนนีถ.กาญจนาภิเษก
กม.34+700

300 ม.
260 ม.

90 ม
.

ถ.บางมวง-บางคูลัด



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,574,000
GPS LAT : 13.810798  LONG : 100.488805

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06813
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 12980  เน้ือท่ี : 0-0-63 ไร
ที่ตั้ง : 124/3 ซ.บางกรวย-ไทรนอย 18 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
  ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,819,000
GPS LAT : 13.805122  LONG : 100.423499

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 15-88-00049
Í¾ÒÃ �·àÁŒ¹· �

โฉนดเลขที่ : 227  เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : 93 หมู 7 ซ.ปลายบาง 1 (วัดโคนอน) ถ.ปลายบาง
  ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,654,000
GPS LAT : 13.797123  LONG : 100.475721

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01199
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขท่ี : 26/11 ชั้น 4  เนื้อท่ี : 63.580 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 26/11 ชั้น 4 ม.สรสิชาคอนโดมิเนียม ถ.เทิดพระเกียรติ
  ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท923,000
GPS LAT : 13.810330  LONG : 100.497777

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01637
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 27/192 ชั้น 1 เนื้อที่ : 61.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 27/192 ชั้น 1 อาคาร บี ม.รื่นรมย คอนโดมิเนียม
  ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,910,000
GPS LAT : 13.815867  LONG : 100.477771

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04298
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 37099  เนื้อที่ : 0-0-32.70 ไร
ที่ตั้ง : 199/18 ม.เดอะพลีโน พระราม 5 ซ.2
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.81279  LONG : 100.40378

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04170
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 33988  เนื้อที่ : 0-0-22.30 ไร
ที่ตั้ง : 133/440 ม.พฤกษาวิลล 33 (ปนเกลา-วงแหวน 2)
  ซ.อัจฉริยะพัฒนา ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08271

โฉนดเลขท่ี : 11045  เน้ือที่ : 0-1-08.70 ไร
ที่ตั้ง : 98/212 ม.ลัดดารมย ปนเกลา ซ.2/15
  ถ.กาญจนาภิเษก (ทล.9) ต.บางคูเวียง
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07872

โฉนดเลขท่ี : 8808  เน้ือที่ : 0-1-44.40 ไร
ที่ตั้ง : 99/61 ซอย 7/3 ม.ลัดดารมย ปนเกลา
  ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.831965  LONG : 100.418365 
ราคาขาย

บาท12,700,000

GPS LAT : 13.826110  LONG : 100.415225
ราคาขาย

บาท11,500,000

300 ม.

300 ม.

180 ม.กม.34
กม.34+200 ซอย 7/3ซอย 7

ซอย 4

ซอย 2/7
ซอย 2/11

 ม.ลัดดารมย ปนเกลา 

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก
 (ท

ล.9
)

ไป อ.บางใหญ

ไป ถ.บรมราชชนนี

385 ม.

420 ม.

ถ.เลียบทางรถไฟ
ถ.เลียบทางรถไฟ

วัดไทร

วัดสําโรง
ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปบางกรวย-ไทรนอย

ซ.บางกรวย-ไทรนอย 17

ซ.บางกรวย-ไทรนอย 18
ไป ถ.เทอดพระเกียรติ

ไปสะพานพระราม 7ซ.ชุมชนวัดไทร
135 ม.

1.9 กม.
ถ.บ

รม
ราช

ชน
นีทา

งรถ
ไฟ

ไปถนนราชดำริ

ไปปนเกลา

ไป ถ.เพชรเกษมถ.กาญจนาภิเษกไปบางใหญ

ถ.ปลายบาง

วัดโคนอน

วัดศรีบุญเรือง

รร.วัดโคนอนราษฎรบำรุง

ไป ถ.สวนผัก

คล
อง
มห

าส
วัส
ดิ์

ถ.จรัญสนิทวงค ไปวงคสวาง

แมน้ำเจาพระยา

ไปบางพลัด

1.1 กม. 700 ม.

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปสะพานกรุงธน

ไปตลิ่งชัน

ถ.สิรินธร คลองสนามนอก

ซ.เทอดพระเกียรติ 3 ไป ถ.ราชพฤกษ

ถ.เทอดพระเกียรติ 
ไป ถ.นครอินทร

A B

1 กม.

ไปวงศสวาง

ถ.เทอดพระเกียรต์ิ ไป ถ.สิรินธร

ถ.จรัญสนิทวงศ ไปบางพลัด
แมนํ้าเจาพระยา

ไปทานํ้านนท

ไป ถ.นครอินน

ซ.บ
างก

รวย
-ไท

รน
อย

 20

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ซ.บางกรวย-ไทรนอย 13

120 ม
.

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ไป ถ.บรมราชชนนี

คลอ
งบา

งคูเ
วียง

ไปสะพานพระราม 5
ถ.นครอินทร
ทางคูขนาน ถนนนครอินทร

ซอย หมูบานลัดดารมย

สวนมงคล

วัดบางคอ

ถน
น 
ทา

งค
ูขน

าน
 วง

แห
วน

รอ
บน

อก
กร
ุงเท

พม
หา

นค
รฝ
งต
ะวัน

ตก

 ม.ลัดดารมย ปนเกลา 
ซ.2/1

5ซ.2/1
3

1.05 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ซ.7 ซ.1ซ.2ซ.3

ไปสะพานพระราม 7
ไป ถ.ราชพฤกษ

ไป ถ.ราชพฤกษ 

ถ.นครอินทร ไปสี่แยกแคราย

285 ม
.

90 ม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

วัดสมเกลี้ยง

วัดแพรก

ไปบางใหญ

ม.พฤกษาวิลล 33
(ปนเกลา - วงแหวน 2)

ซ.อัจ
ฉริยะ

พัฒน
า



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,767,000
GPS LAT : 13.947478  LONG : 100.309146

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08989
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 160-161, 5085  เนื้อท่ี : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : 31/11 ม.5 ซ.เงินวัฒนะ ถ.ไทรนอย-วัดตนเชือก
  ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,265,000
GPS LAT : 13.949415  LONG : 100.352858

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04303
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 12569  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 7/41 ม.ปยวรารมย 1 ถ.บานกลวย-ไทรนอย
  ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,113,000
GPS LAT : 14.096096  LONG : 100.321277

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10254
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 18888-89  เนื้อที่ : 7-2-54 ไร
ที่ตั้ง : ซ.รพช.วัดราษฎรนิยม ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูในแนวสายไฟฟาแรงสูงผาน (เนื้อท่ีประมาณ 1-0-20.0 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,006,000
GPS LAT : 14.120957  LONG : 100.324765

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10471
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขท่ี : 13831  เนื้อที่ : 3-2-31 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.รพช.วัดราษฎรนิยม ต.ราษฎรนิยม
  อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹
09-88-00503

ราคาขาย

บาท5,029,000

โฉนดเลขท่ี : 26423  เน้ือที่ : 0-0-90 ไร
ที่ตั้ง : 59/24 ซ.วัดคลองตาคลาย
  หมูบานไทรนอยเทคโนแฟคคอม 2
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.ไทรนอย
  อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.959844  LONG : 100.249995

อ.ไ
ทร

นอ
ย

อ.บ
าง
ให
ญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08965

ราคาขาย

บาท2,872,000

โฉนดเลขท่ี : 14250  เน้ือที่ : 0-0-57.60 ไร
ที่ตั้ง : 92/20 ม.ศุภากร ซ.3
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.ไทรนอย
  อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.970337  LONG : 100.343223

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò
01-88-10394

ราคาขาย

บาท1,010,000

โฉนดเลขท่ี : 28708 
เนื้อที่ : 0-0-65 ไร
ที่ตั้ง : ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.899632  LONG : 100.381283

264 ม.
430 ม.

ไป อ.ไทรนอย
ไป ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปคลองลากฆอน

ซอยโครงการไทรน
อยเทคโนแฟคคอม

 2

ซ.วัดคลองตาคลาย

กม.31

15 ม.
85 ม.

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

 ถ
.กา

ญจ
นา
ภิเษ

ก

ไปบางใหญ

ไป อ.ไทรนอย ไปตลาดบางบัวทอง

ไปสุพรรณบุรี

ซ.5 ซ.6
ซ.7 ซ.8

ซ.27 ซ.28

กม.5

กม.6

600 ม.
ซ.เงินวัฒ

นะ 
ถ.ไทรนอย-วัดตนเชือก

คลองหน่ึง

ไปวัดตนเชือก

ถ.เทศบาล 8 (นบ.3
017) ถ.เทศบาล 6 (บานหวย-ไทรนอย)

ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

เลียบคลองพระพิมล

ซ.มิ
ตรอ

ารี 
ถน
น บ

างก
รวย

ไทร
นอ
ย

คลองพระพิมล

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

169 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.เลี
ยบค

ลอง
ตาช

ม

ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ซ.หมูบานปยวรารมย

ไป อ.ไทรนอย

กม.2

กม.44+700

2.20 กม.กม.45+400

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ถ.ฤชูพันธ (นบ.3003)

ไปตลาดบัวหลวง

ซ.รพช.วัดราษฎรนิยม 

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 
ไป ถ.ลาดหลุมแกว-บางเลน (346)

ไปสุพรรณบุรี 

ถ.เลียบคลองลากฆอน

กม.2

กม.44+700

2.20 กม.

160 ม.

กม.45+400

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ถ.ฤชูพันธ (นบ.3003)

ไปลาดบัวหลวง

ถ.รพช.วัดราษฎรนิยม 

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 
ไป ถ.ลาดหลุมแกว-บางเลน (346)

ไปสุพรรณบุรี ไปแยกนพวงศ

ถ.เลียบคลองลากฆอน

470 ม.
30 ม.

600 ม.

2.95 กม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปไทรนอย

คลองบางไทร

ไปบางใหญ

ไป ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง

ไปสุพรรณบุรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,725,000
GPS LAT : 13.851698  LONG : 100.369106

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04176
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 75799  เนื้อที่ : 0-0-28.80 ไร
ที่ตั้ง : 62/151 ม.พฤกษา 25 ซ.15
  ถ.บานบางโค-บานคลองกำนันจิตต
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,495,000
GPS LAT : 13.853891  LONG : 100.370133

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04153
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 75981  เนื้อที่ : 0-0-23.90 ไร
ที่ตั้ง : 62/333 ม.พฤกษา 25 ซ.26
  ถ.บานบางโค-บานคลองกำนันจิตต
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,300,000
GPS LAT : 13.836262  LONG : 100.358939

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03889
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 53629-30  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 73/266-267 ม.ตะวันงาม ซ.ภายในโครงการ
  ถ.บางใหญ-บางคูลัด ต.บางใหญ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,200,000
GPS LAT : 13.849259  LONG : 100.356136

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03719
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

โฉนดเลขที่ : 84827  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 60/87 ซ.19 หมูบานพฤกษา 41
  ถ.รพช.บานบางโค-บานกำนันสมจิตต
  ต.บานใหม อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04099

ราคาขาย

บาท2,070,000

โฉนดเลขท่ี : 88682  เน้ือที่ : 0-0-28.50 ไร
ที่ตั้ง : 41/460 ม.พฤกษา 45/1
  ซ.บานบางไทร-บานตาซอน
  ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง ต.บางแมนาง
  อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
GPS LAT : 13.90643  LONG : 100.36971

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03120

ราคาขาย

บาท1,750,000

โฉนดเลขท่ี : 36187-8  เน้ือที่ : 0-0-34 ไร
ที่ตั้ง : 10/7-8 หมูบานรมรื่น ซ.เทศบาลบางมวง 16
  ถ.บางใหญ-บางคูลัด ต.บางมวง
  อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.851746  LONG : 100.420864

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04115

ราคาขาย

บาท2,185,000

โฉนดเลขท่ี : 89587  เน้ือที่ : 0-0-20.10 ไร
ที่ตั้ง : 72/139 ม.พฤกษาวิลล 28 (บางใหญ) ซ.8
  ถ.แกวอินทร ต.เสาธงหิน
  อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.877530  LONG : 100.399596

ถ.ก
าญ

จน
าภ
ิเษก

อบต.บางคูรัด
รร.สากลบางบัวทอง

วัดลาดปลาดุก
ถ.สาธารณะ

460 ม.
1,500 ม.

ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
ไปพุทธมณฑล

950 ม.

ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

80 ม.
800 ม.

6.2 กม.

ถ.กาญจนาภิเษกไป ถ.บรมราชชนนี ไปบางบัวทอง 

หมูบานตะวันงาม 

ถ.บางใหญ-บางคูลัด
รพ.บางใหญ

ถ.เทศบาลบางใหญ

ไป ซ.วัดพระเงิน

600 ม.

6.05 กม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปวัดตนเชือก
ซ.19

หมูบานพฤกษา 41
ถ.รพช.บานบางโค-บานกํานันสมจิตต

ถ.กาญจนาภิเษก ไปสุพรรณบุรี
 ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระน่ังเกลา

720 ม.

5.10 กม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปวัดตนเชือก

ถ.กาญจนาภิเษก ไปสุพรรณบุรี
 ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระนั่งเกลา

หมูบานพฤกษา 25

ซ.26
ซ.24

ซ.22
ซ.20
ซ.18
ซ.16
ซ.14
ซ.12
ซ.8ซ.4ซ.2 ซ.30

ซ.28

ซ.23
ซ.25
ซ.27
ซ.29
ซ.35

ถ.บานบางโค-บานคลองกํานันจิตต

คลองวัดบางโค
คลองประปา

ซ.1 ซ.3 ซ.7 ซ.11
ซ.15
ซ.21

5.10 กม.

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปวัดตนเชือก

ถ.กาญจนาภิเษก ไปสุพรรณบุรี
 ถ.รัตนาธิเบศร

ไปสะพานพระนั่งเกลา

หมูบานพฤกษา 25

ซ.26
ซ.24

ซ.22
ซ.20
ซ.18
ซ.16
ซ.14
ซ.12
ซ.8ซ.4ซ.2 ซ.30

ซ.28

ซ.23
ซ.25
ซ.27
ซ.29
ซ.35

ถ.บานบางโค-บานคลองกํานันจิตต

คลองวัดบางโค
คลองประปาถ.เลียบคลองประปา

ซ.1 ซ.3 ซ.7

ซ.15815 ม.
30 ม.

ถ.เลียบคลองประปา

1.8 กม.

1.12 กม.

103ม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

ถ.รัตนาธิเบศร

ไปไทรนอย

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระนั่งเกลา

ถ.แกวอินทร

ซ.8

ซ.11

ซ.19

ซ.16
ซ.12

ซ.7

ไป ศาลายา

ซ.บางใหญซิตี้



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,293,000
GPS LAT : 13.869869  LONG : 100.415648

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08286
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 65442  เน้ือที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : 69/90 ม.คุณาลัย-รัตนาธิเบศร ซ.6 ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,759,000
GPS LAT : 13.871302  LONG : 100.417301

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09159
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 70936  เนื้อที่ : 0-0-41.10 ไร
ที่ตั้ง : 79/18 ม.ธนกาญจน ซ.ธนกาญจน 2 ถ.รัตนาธิเบศร
  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,715,000
GPS LAT : 13.830567  LONG : 100.396292

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08365
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 92275  เน้ือที่ : 0-0-53.70 ไร
ที่ตั้ง : 99/296 ม.แลนซีโอ วงแหวน-ปนเกลา ซ.8
  ถ.บางมวง-บางคูลัด ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,465,000
GPS LAT : 13.839280  LONG : 100.385371

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08832
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 76992  เนื้อที่ : 0-0-59.80 ไร
ที่ตั้ง : 60/191 ม.ภัสสร 14 ซ.13 ถ.บางใหญ-บางคูลัด
  ต.บางใหญ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,494,000
GPS LAT : 13.831043  LONG : 100.395069

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08587
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 92313  เนื้อที่ : 0-0-52.70 ไร
ที่ตั้ง : 99/250 ม.แลนซีโอ วงแหวน-ปนเกลา ซ.14
  ถ.บางมวง-บางคูลัด ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08702

ราคาขาย

บาท6,900,000

โฉนดเลขท่ี : 92555  เน้ือที่ : 0-0-51.50 ไร
ที่ตั้ง : 99/47 ม.The Centro รัตนาธิเบศร
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางเลน
  อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.866664  LONG : 100.433192

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09048

ราคาขาย

บาท8,050,000

โฉนดเลขท่ี : 93051  เน้ือที่ : 0-0-63.60 ไร
ที่ตั้ง : 88/201 ม.The Centro รัตนาธิเบศร
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางเลน
  อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.864635  LONG : 100.432032

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,255,000
GPS LAT : 13.878226  LONG : 100.398398

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08920
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 91259  เนื้อที่ : 0-0-41.30 ไร
ที่ตั้ง : 73/381 ม.พฤกษาวิลเลจ 28 ซ.28 ถ.แกวอินทร
  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

1.5 กม.500 ม.

280 ม.

70 ม.100 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก ไปทาอิฐ
ไปตลาดบางบัวทอง
ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.บ
างก

รวย
-ไท

รน
อย

ไป ถ.ราชพฤกษ 

 ม.The Centro รัตนาธิเบศร 

240 ม.

500 ม.

1.40 กม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ซ.3
ซ.4

ซ.2/2
ซ.2/1

ถ.บางใหญ-บางคูลัด
ไป ถ.ราชพฤกษ 

ไปทาอิฐ
ไปตลาดบางบัวทอง

450 ม.

75 ม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

ถ.รัตนาธิเบศร ไปแคราย

ไปตลิ่งชัน

ไปสุพรรณบุรี

ซ.ม.คุณาลัย-รัตนาธิเบศร

ซ.4
ซ.3
ซ.2

ซ.6 
ซ.5

ซ.1

1.8 กม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

ถ.รัตนาธิเบศร

ไปไทรนอย

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระนั่งเกลา

ถ.แกวอินทรไป ศาลายา

ซ.บางใหญซิตี้
ไป ถ.วัดลาดปลาดุก

500 ม.

515 ม.

55 ม.ไป ถ.แกวอินทร

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ถ.รัตนาธิเบศร

เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต

ซอย วัดเสาธงหิน

ซอย หมูบานคุณาลัย

ซ.หมูบานบางใหญซิตี้เซ็นเตอร 10

ตลาดมิกซบางใหญ
ม.ธนกาญจน 
ซ.ธนกาญจน 2

ไปสุพรรณบุรี

ไปตล่ิงชัน

2.2 กม.

260 ม.

30 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระราม 5

ถ.บางมวง-บางคูลัด

ไปวัดสุนทร

ไปศาลายา

ไปสุพรรณบุรี

ม.แลนซีโอ วงแหวน-ปนเกลา

ซ.8

3.10 กม.

350 ม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระราม 5

ไปบางใหญ

ถ.บางใหญ-บางคูลัด (ซ.กันตนา)
ซ.1
ซ.2

ซ.13ซ.12
ซ.15ซ.14

ไปบางคูรัด 

40 ม. 2.2 กม.

340 ม.

45 ม.

ไปวัดสุนทร

ไปศาลายา

ซ.8ซ.1
4

ม.แลนซีโอ วงแหวน-ปนเกลา

ถ.กาญจนาภิเษก ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระราม 5

ถ.บางมวง-บางคูลัด

ไปสุพรรณบุรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,485,000
GPS LAT : 13.896785  LONG : 100.371696

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09049
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 76343  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 98/333 ม.พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร ซ.13
  ถ.เลียบคลองถนน ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,951,000
GPS LAT : 13.891455  LONG : 100.369037

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08778
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 75290  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 79/355 ม.ศุภาลัยวิลล วงแหวน-รัตนาธิเบศร ซ.จามจุรี 3
  ถ.เลียบคลองถนน ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,680,000
GPS LAT : 13.91379  LONG : 100.36961

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08958
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 93621  เนื้อที่ : 0-0-54.10 ไร
ที่ตั้ง : 32/42 ม.พฤกษาวิลเลจ 31 เดอะซีซั่น
  ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,927,000
GPS LAT : 13.888287  LONG : 100.376096

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08551
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 74429  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 39/278 ม.สิริกานต บางใหญ ซ.18 ถ.เลียบคลองถนน
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,118,000
GPS LAT : 13.905829  LONG : 100.370876

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08748
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 95335  เนื้อที่ : 0-0-59.90 ไร
ที่ตั้ง : 99/74 ม.สิริกานต 3 ถ.เลียบคลองบางไทร
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09191

ราคาขาย

บาท9,580,000

โฉนดเลขท่ี : 70815
เนื้อที่ : 0-1-14 ไร
ที่ตั้ง : 34 ม.ชิชากร ซ.8 ถ.แกวอินทร
  ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.867627  LONG : 100.398123

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07679

ราคาขาย

บาท10,787,000

โฉนดเลขท่ี : 64409
เนื้อที่ : 1-1-33 ไร
ที่ตั้ง : 7/6 หมูบานจิตรมณี ถ.เลียบคลองถนน
  ต.บานใหม อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.872957  LONG : 100.350029

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,001,000
GPS LAT : 13.874965  LONG : 100.349432

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06196
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 71289, 71305  เนื้อที่ : 0-1-60 ไร
ที่ตั้ง : 7/23 ซ.ภายในโครงการ ม.จิตรมณี (ชมคลอง เลคไซด)
  ถ.เลียบคลองถนน ต.บานใหม อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

ไปสุพรรณบุรี

ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.เลียบคลองถนน
คลองถนน

คลองวาเดียว

คลองบางคูลัด

10 ม. 8.20 กม.

ไปสุพรรณบุรี

ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.เลียบคลองถนน
คลองถนน

คลองวาเดียว

คลองบางคูลัด

260 ม.
8.20 กม.

ถ.ก
าญ

จน
าภิ

เษก

ถ.รัตนาธิเบศร

เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต

ซอย วัดเสาธงหิน

ซอย หมูบานคุณาลัย

ซ.หมูบานบางใหญซิตี้เซ็นเตอร 10

ตลาดมิกซบางใหญ ม.ธนกาญจน 

ไปสุพรรณบุรี

1.3 กม.

ไปตล่ิงชัน

ถ.โยธาธิการ นนทบุรี 2032
ถ.แกวอินทร300 ม.

ไปบางคูรัด 

115 ม.

3.8 กม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปศาลายา

ไปบางใหญ ไปสุพรรณบุรี

ถนน ทางหลวงชนบท นนทบุรี 3086

ม.สิริกานต 3

 ถ.เลียบคลองบางไทร

 ถ.เลียบคลองโตะใหมตะวันออก
 ถ.เลียบคลองโตะใหมตะวันออก

ถ.กาญจนาภิเษก
ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไป ถ.บรมราชชนี
ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไปสุพรรณบุรี

3.9 กม.

780 ม.
70 ม.ไปศาลายา

ม.พฤกษลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

ม.พฤกษลดาบางใหญ

ซ.1
3

ถ.เ
ลีย

บค
ลอ

งถ
นน

ถ.กาญจนาภิเษก
ไป ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไปสุพรรณบุรี

4.2 กม.

ไปศาลายา

ม.พฤกษลดาบางใหญ

ถ.เ
ลีย

บค
ลอ

งถ
นน

300 ม. 200 ม.

200 ม.
15 ม.ศุภาลัยวิลล วงแหวน-รัตนาธิเบศร 

ซ.จามจุรี 3 

450 ม.

วัดลาดปลาดุก
คสล.6(8) ม.

ม.ชลลดา

ม.รสสุคนธม.เศรษฐพงษ

รร.บางคูลัด

อบต.บางคูลัด

ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง

3.30 กม.

850 ม.

80 ม.
12 ม.

ถ.ก
าญ

จน
าภ

ิเษก

ไป ถ.บรมราชชนี

ไปศาลายา ไปบางบัวทองถ.เลียบคลองถนน

ซ.2 ซ.3

ซ.18 ซ.17

ซ.10
ซ.12
ซ.14
ซ.16

ซ.9
ซ.11

ซ.20 ซ.19

ไปสุพรรณบุรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,310,000
GPS LAT : 13.902116  LONG : 100.344443

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08980
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 134207  เนื้อที่ : 1-3-81 ไร
ที่ตั้ง : 38/1 ซ.เลียบคลองนายหลีกฝงตะวันออก
  ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,664,000
GPS LAT : 13.942064  LONG : 100.383153

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09224
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 56778  เนื้อที่ : 1-0-00 ไร
ที่ตั้ง : 40/17 ซ.เบ็ญกาโต ถ.บางกรวย-ไทรนอย
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,065,000
GPS LAT : 13.938909  LONG : 100.406874

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09193
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 85626  เน้ือท่ี : 0-1-00 ไร
ท่ีตั้ง : 14/963 ม.บัวทองธานี ซ.14 ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,078,000
GPS LAT : 13.908679  LONG : 100.435446

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06483
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 97533  เนื้อที่ : 0-0-67 ไร
ที่ตั้ง : 203/61 ม.ชัยพฤกษ-บางบัวทอง ซ.3/6 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,481,000
GPS LAT : 13.938570  LONG : 100.402866

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07676
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 164173  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 14/3517 ซ.21 หมูบานบัวทองธานี ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,821,000
GPS LAT : 13.886163  LONG : 100.416769

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07383
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 144114  เนื้อที่ : 1-0-00 ไร
ที่ตั้ง : 21/21 ซ.เจริญสุข ถ.จันทรทองเอ่ียม
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท12,000,000
GPS LAT : 13.88827  LONG : 100.43373

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04752
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 76178  เน้ือที่ : 0-1-40.20 ไร
ท่ีต้ัง : 99/25 ม.ลภาวัน อิมเมจ ถ.บางกรวย-ไทรนอย
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,452,000
GPS LAT : 13.897824  LONG : 100.401002

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07873
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 145655-56  เน้ือที่ : 0-1-08.80 ไร
ที่ตั้ง : 123/98-99 ซ.17/2 หมูบานบัวทอง 1 ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

อ.บ
าง
บัว

ทอ
ง ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08931

ราคาขาย

บาท8,720,000

โฉนดเลขท่ี : 146703  เน้ือที่ : 0-0-86.40 ไร
ที่ตั้ง : 87/87 ม.ภัสสร 7 ซ.4
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักใหญ
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.879644  LONG : 100.437851

ไปทาน้ำนนท

ไปบางบัวทอง

ไปแคราย

160 ม.

รพ.สัตวรัตนาธิเบศร 2

1.02 กม.

485 ม.ซ.17ซ.10
ซ.19

ซ.13

หมูบานบัวทอง 1 

ซ.หมูบานบัวทอง

ถ.กาญจนาภิเษก 

ไป ถ.กาญจนาภิเษก 

ถ.เ
ลีย

บค
ลอ

งบ
างไ

ผ

ไปสุพรรณบุรีไปบางใหญ

ซ.วัดไผเหลือง ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.ก
าญ

จน
ภิเษ

ก (
ทล

.9)

ถ.รัตนาธิเบศร ไป ถ.งามวงควาน

ไป อ.ไทรนอย

ไปตลิ่งชัน

ซ.จันทรทองเอ่ียม

ซ.1/1ซ.1/3ซ.1/5

ซ.1/15

ซ.1/7
ซ.1/9
ซ.1/11
ซ.1/13

ซ.1/8
ซ.1/10
ซ.1/12

ซ.1/6
ซ.1/4

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางกรวย
ไปบางใหญ ถ.รัตนาธิเบศร ไปแยกแคราย

ถ.บางกรวย-ไทรนอย (ทล.2215)

ซ.1

3.2 กม.

700 ม.
300 ม.ซ.2

ซ.5ซ.3 ซ.3/2ซ.3/4
ซ.3/6ซ.3/5

ซ.3/7สวน

สวนหยอม

ซ.4

45 ม.

หมูบานชัยพฤกษ-บางบัวทอง

ไปบางใหญ

ไปไทรนอย

ถ.บางกรวย-บางไทรนอย

ถ.กาญจนาภิเษก ไปสุพรรณบุรี

ไปตลาดบางบัวทอง 

ซ.21 ซ.19

ซ.22

ซ.27

ซ.13
ถ.ซอยไพลิน  หมูบานบัวทองธานี

350 ม.
200 ม.

236 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.รัตนาธิเบศร

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ซ.เทศบาล 1
ซ.เทศบาล 3

ซ.4
ซ.6ซ.7

ไปสะพานพระนั่งเกลา

ไปตลาดบางบัวทอง

900 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปศาลายา

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ํา เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน
ไปบางใหญ ไปสุพรรณบุรี

ถนน ทางหลวงชนบท นนทบุรี 3086ม.สิริกานต 3
 ถ.เลียบคลองบางไทร

 ถ.เลียบคลองโตะใหมตะวันออก
 ถ.เลียบคลองโตะใหมตะวันออก

 ถ.เลียบคลองนายหลีกตะวันตก

210 ม.
ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปไทรนอย
ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ซ.เ
บ็ญ

กาโ
ตซ.ช
างส

าย

ซ.มั
สยิด

ยาม
าลุด

ดีน

ถนน
 หมู

บาน
ศรีป

ระจั
กษ 

4

ซ.ร
าษฎ

รทูล
เกล

า

ถนน
 โค
รงก

ารบ
านสุ

เหร
ากล

าง

150 ม.

1.2 กม.
ถ.กาญจนาภิเษก

ซ.ภายในหมูบานซ.1
3 ซ.1

4

ซ.1
1

ซ.1
0

ซ.9

ไปบางใหญ

ไปสุพรรณบุรี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,946,000
GPS LAT : 13.892427  LONG : 100.416627

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09118
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 150610  เนื้อที่ : 0-0-56.70 ไร
ที่ตั้ง : 109/57 ม.คูณทรัพยรดา ถ.จันทรทองเอ่ียม
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,705,000
GPS LAT : 13.893410  LONG : 100.415300

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08501
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 150597  เน้ือท่ี : 0-0-58.50 ไร
ที่ต้ัง : 109/70 ม.คูณทรัพยรดา ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,995,000
GPS LAT : 13.918502  LONG : 100.383846

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08839
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 131423  เนื้อที่ : 0-0-59.60 ไร
ที่ตั้ง : 105/180 ม.เศรณีวิลลา ลากูน ซ.12 ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,753,000
GPS LAT : 13.902297  LONG : 100.345005

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08979
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 166409-10, 166412  เนื้อที่ : 0-1-59 ไร
ที่ตั้ง : 31, 33, 34 ม.เคียงคลอง ซ.หมูบานเคียงคลอง
  ถ.เลียบคลองนายหลีกฝงตะวันออก ต.บางคูรัด
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,243,000
GPS LAT : 13.911475  LONG : 100.361617

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08571
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 146575  เนื้อที่ : 0-0-35 ไร
ที่ตั้ง : 100/52 ม.พฤกษา 19 ซ.3 ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,860,000
GPS LAT : 13.892291  LONG : 100.416884

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06060
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 150612  เนื้อที่ : 0-0-62.80 ไร
ที่ต้ัง : 109/55 ม.คูณทรัพยรดา ถ.จันทรทองเอี่ยม
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,000,000
GPS LAT : 13.966373  LONG : 100.400577

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07837
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 170122  เนื้อที่ : 0-0-68 ไร
ที่ตั้ง : 96/25 ซ.3 หมูบานบานวังจารุ วงแหวน-บางบัวทอง
  ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,192,000
GPS LAT : 13.964364  LONG : 100.425298

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07091
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 144133  เนื้อที่ : 0-0-87.90 ไร
ที่ตั้ง : 61/37 หมูบานเฟองสุข 1 ซ.ภายในโครงการ
  ถ.เลียบคลองลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07080

ราคาขาย

บาท6,781,000

โฉนดเลขท่ี : 25984  เน้ือที่ : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : 104/35 ซ.3 หมูบานบัวทอง 1
  ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักใหญ
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
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ซอยเทศบาล 11/5

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปสะพานพระน่ังเกลา

ไปสุพรรณบุรี ม.คูณทรัพยรดา

ถ.จันทรทองเอ่ียม

300 ม.

600 ม.

1.30 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.ติวานนท

คลองถนน

ซอยเทศบาล 11/5

ไป ถ.บรมราชชนนี

ไปสะพานพระนั่งเกลา

ไปสุพรรณบุรี
ม.คูณทรัพยรดา

ถ.จันทรทองเอ่ียม
630 ม.

3กม.

ถ.กาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี)
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท378,000
GPS LAT : 13.931857  LONG : 100.421908

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01386
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 111/14 ชั้น 1  เนื้อที่ : 21.600 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 111/14 เอเซียซิตี้ไลฟ คอนโดมิเนียม ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,400,000
GPS LAT : 13.920014  LONG : 100.398097

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03141
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 97042  เนื้อที่ : 0-0-38.50 ไร
ที่ตั้ง : 80/307 ซ.3 หมูบานบุศรินทร ถ.บานกลวย-ไทรนอย
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,495,000
GPS LAT : 13.935106  LONG : 100.404447

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04255
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 126545  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 14/2538 ม.บัวทองธานีพารค ซ.8 ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,265,000
GPS LAT : 13.945962  LONG : 100.403644

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04254
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 83486  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 75/695 ม.นครทองปารควิว 3 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท950,000
GPS LAT : 13.945683  LONG : 100.403069

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03782
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 82984  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 75/193 ซ.หลักโครงการ หมูบานนครทองปารควิว 3
  ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,900,000
GPS LAT : 13.888505  LONG : 100.430268

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 06-88-00050
ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò

สิทธิการเชา : โรงงาน 3 ชั้น เลขท่ี 333/41  เนื้อที่ : 0-0-00
ที่ตั้ง : 333/41 ม.บัวทอง แฟคทอร่ี 1 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹
09-88-00551

ราคาขาย

บาท12,650,000

โฉนดเลขท่ี : 140813  เน้ือที่ : 0-1-89.90 ไร
ที่ตั้ง : 29/59 โครงการอรุณสุนทรี แฟคทอร่ี แลนด
  ถ.บางบัวทอง-บางคูลัด ต.ลำโพ
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.953195  LONG : 100.433353

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท13,721,000
GPS LAT : 13.969288  LONG : 100.390971

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00318
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 56415, 56436-7  เนื้อที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : 32/2,188/4-5 ซอยสุเหราเขียว
  ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,700,000
GPS LAT : 13.937941  LONG : 100.408520

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04025
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 114733  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 14/1690 ซ.17 หมูบานบัวทองธานี ถ.กาญจนาภิเษก
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
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ถ.บางกรวย-ไทรนอย ไปตลาดบางบัวทองไปไทรนอย
คลองสามวัง
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คลองลำชี
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด
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หมายเหตุ : สัญญาเชามีกำหนดระยะเวลา 29 ป นับแตวันที่ 1 ม.ค. 2539
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ไปแยก

บางคูว
ัด

ซ.ห
มูบ
านน

ครท
องป

ารค
วิว

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 

ถ.กาญจนาภิเษก

ซ.3ซ.4ซ.5ซ.6ซ.7ซ.8ซ.9ซ.10ซ.11ซ.12ซ.13ซ.14ซ.15ซ.16 ไปบางใหญ

ไปบางปะอิน
ถ.วงแหวนรอบนอก(ตะวันตก)

ไป อ.ลาดหลุมแกว

950
 ม.

กม.27

กม.28

ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด
ไปแยก

บางคูว
ัด

ซ.ห
มูบ
านน

ครท
องป

ารค
วิว

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 

ถ.กาญจนาภิเษก

ซ.3ซ.4ซ.5ซ.6ซ.7ซ.8ซ.9ซ.10ซ.11ซ.12ซ.13
ซ.16 ไปบางใหญ

ไปบางปะอิน
ถ.วงแหวนรอบนอก(ตะวันตก)

ไป อ.ลาดหลุมแกว

680
 ม.

กม.27

กม.28

1.8 ¡Á.

200 Á.

«.3 «.7

«.8

«.10

ä»ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

ËÁÙ‹ºŒÒ¹
ª.ÃØ‹§àÃ×Í§ 8

10
0 Á

.
«.1 «.2

¶.ºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ-ä·Ã¹ŒÍÂ

ไป อ.ไทรนอย

ไปบางใหญ
กม.43 กม.43+500

ซ.14ซ.15

กม.27+300

กม.10 กม.8

900 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ไปบางปะอิน

ไปบางบัวทอง

ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด

ไป ถ.ทล.345

ไป ถ.ทล.345

ไปสุพรรณบุรี

150 ม.

420 ม.
147 ม.

50 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บางกรวย-ไทรนอยไป อ.ไทรนอย
ไปแยกบางใหญ

ไปบางบัวทอง

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 
ถ.บางบัวทอง-บางปะอิน

ไปสุพรรณบุรี ไปบางปะอิน

ม.บัวทองธานีพารค

ทางภายในโครงการบัวทองธานีพารค

 ซ.8

 ซ.1
 ซ.2  ซ.4



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,150,000
GPS LAT : 13.906864  LONG : 100.387512

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03462
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 133450, 133451  เนื้อที่ : 0-0-46.30 ไร
ที่ตั้ง : 63/563-564 ม.มนวดี พารค ซ.6 ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,600,000
GPS LAT : 13.909367  LONG : 100.398906

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03638
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 156189  เนื้อท่ี : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 99/249 ม.ศิลปการพารค 4 ซ.5 ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,600,000
GPS LAT : 13.920895  LONG : 100.389572

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03935
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 152457  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 98/307 ซอย 4 ม.ศิลปการพารค 5
  ถ.บานกลวย-ไทรนอย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,600,000
GPS LAT : 13.920714  LONG : 100.390062

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03457
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 152467  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : 98/317 ม.ศิลปการพารค 5 ซอย 4 ถ.บานกลวย-ไทรนอย
  ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,600,000
GPS LAT : 13.920551  LONG : 100.389950

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03356
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 152466  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : 98/316 ม.ศิลปการพารค 5 ซ.4 ถ.บานกลวย-ไทรนอย
  ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,645,000
GPS LAT : 13.890541  LONG : 100.422069

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04214
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 156768  เนื้อที่ : 0-0-24.30 ไร
ที่ตั้ง : 74/187 ม.บัวทองธานี พารควิลล 7 ถ.จันทรทองเอ่ียม
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04231

ราคาขาย

บาท1,610,000

โฉนดเลขท่ี : 164706  เน้ือที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 58/142 ม.เหนือฟา โฟร ซ.3
  ถ.บานกลวย-ไทรนอย ต.พิมลราช
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.925387  LONG : 100.387688

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04296

ราคาขาย

บาท2,090,000

โฉนดเลขที่ : 138854  เนื้อที่ : 0-0-38.70 ไร
ที่ตั้ง : 80/96 ม.อิมพีเรียล เพลส
  ซ.โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง
  ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

GPS LAT : 13.910831  LONG : 100.401255

35 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ถ.จันทรทองเอี่ยม

ซ.วัดไผเหลือง
คลองออม

ถ.เทศบาล 11/4

ถ.เทศบาล 11/3

ม.บัวทองธานี พารควิลล 7 

หมายเหตุ : ทาวนเฮาส 2 ชั้น จำนวน 2 คูหา เจาะทะลุถึงกันทุกช้ัน

ซ.11ซ.13ซ.15 ซ.17ซ.19

ซ.9

คลองบางไผ

ซ.8 ซ.7
ซ.5ซ.6ซ.2

ซ.3ซ.1ซ.4

ไป ม.บัวทอง
ไปวัดลาดปลาดุก ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง

ซ.เอส.บี.แบดมินตัน

ถ.บานกลวย-ไทรนอย
คลองบานกลวย

ไป อ.ไทรนอย
ไปสุพรรณบุรี

ถ.กาญจนาภิเษก
ไปตล่ิงชัน

คลองถนน

2.0 กม.

300 ม.

20 ม.

900 ม.

150 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก ไปสุพรรณบุรี

ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ไปบางใหญ

ไปวัดลาดปลาดุก

ม.ศิลปการพารค 4 

ม.ศิลปการพารค 2 ซ.4
 ซ.5 ซ.6

ซ.3ซ.2ซ.1

ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง

20 ม. 2.3 กม.

150 ม.
ม.ศิลปการพารค 5

ซอย 4 

ซ.3 ซ.2 ซ.1

 ถ.บานกลวย-ไทรนอย

 ถ.บางกรวย-ไทรนอย

 ถ.กาญจนาภิเษกไป ถ.รันตนาธิเบศร

ไป อ.ไทรนอย

ไป อ.ไทรนอย

ไป อ.บางบัวทอง

ไป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี

ซ.1ซ.2ซ.3ซ.4ซ.5ซ.6ซ.7

ไป อ.ไทรนอย

ไป อ.ไทรนอย

ถ.บางกรวย-ไทรนอย (ทล.3125)
ไปวัดลาดปลาดุก

ไป ถ.รัตนาธิเบศร ไป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ไป อ.บางบัวทอง

ถ.บานกลวย-ไทรนอย (นบ.1013 )

ถ.กาญจนาภิเษก (ทล.9)

70
 ม

. ถ.หลักโครงการ
2.3 กม.

150 ม.

ซ.1ซ.2ซ.3ซ.4ซ.5ซ.6ซ.7

ไป อ.ไทรนอย

ไป อ.ไทรนอย

ถ.บางกรวย-ไทรนอย (ทล.3125)
ไปวัดลาดปลาดุก

ไป ถ.รัตนาธิเบศร ไป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ไป อ.บางบัวทอง

ถ.หลักโครงการ

ถ.บานกลวย-ไทรนอย (นบ.1013 )

2.3 กม.

160 ม.

70
 ม

.

ถ.กาญจนาภิเษก (ทล.9)

2.9 กม.

125 ม.
25 ม.

กม.43+470
ถ.กาญจนาภิเษก

ไป อ.ไทรนอย

ซ.1 ซ.2 ซ.3 ซ.4 ซ.5 ซ.6

ไปบางใหญ

ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ไปวัดลาดปลาดุก

ไปสุพรรณบุรี

กม
.42

+4
00

50
0 ม

. 740 ม.

ไปไทรนอย

ไปบางใหญ

ถ.เต็มรัก-บางบัวทอง

รร.วัดลาดปลาดุก

ถ.บานกลวย-ไทรนอย

ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี

ม.อิมพีเรียล เพลส

ซ.โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 



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


