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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,991,000
GPS LAT : 12.750955  LONG : 100.902747

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08973
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 58723  เนื้อที่ : 0-0-89 ไร
ที่ตั้ง : 179/37 ม.วีวิว วิลลา ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,571,000
GPS LAT : 12.676374  LONG : 100.916441

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06167
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 40436-37  เนื้อที่ : 0-0-63 ไร
ที่ตั้ง : 42/18 ม.สัตหีบคันทรี ฮิลล ซ.ภายในโครงการ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,242,000
GPS LAT : 12.695679  LONG : 100.911157

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06333
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 41943  เนื้อที่ : 0-0-73 ไร
ที่ตั้ง : 61/53 ม.เอเวอรกรีน ซ.2 ถ.สัตหีบ-สุขุมวิท 73
  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,197,000
GPS LAT : 12.747872  LONG : 100.913350

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07213
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 5232  เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : 172/1 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,478,000
GPS LAT : 12.792664  LONG : 100.930414

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08282
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 7049  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : 16/7 ซ.พัฒนา 5-6
  ถ.สายหนองจับเตา-เขาชีจรรย (ชบ.1003)
  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,065,000
GPS LAT : 12.789553  LONG : 100.931468

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08283
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 7043  เนื้อที่ : 0-1-11 ไร
ที่ตั้ง : 46/4 ซ.ลุงยาว ถ.หนองจับเตา-เขาชีจรรย
  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บา
นพ

ักอ
าศั
ย ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08549

ราคาขาย

บาท7,801,000

โฉนดเลขท่ี : 61034  เน้ือที่ : 0-1-55 ไร
ที่ตั้ง : 324/145 ม.ก.กรีนทรี ปารควิลล
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.พลูตาหลวง
  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.668320  LONG : 100.946072

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07136

ราคาขาย

บาท4,149,000

โฉนดเลขท่ี : 52505  เน้ือที่ : 0-1-06 ไร
ที่ตั้ง : 248/30 ซ.นาจอมเทียน 9
  หมูบานกัญญปุระ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.832532  LONG : 100.916938

กม.2

กม.181+500

กม.184+200
ไป อ.สัตหีบ ไปตลาด กม.10

ไปชองแสมสาร

ไปสนามกอลฟพลูตาหลวง

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.เทศบาล 3

 ม.ก.กรีนทรี ปารควิลล 

 ม.นาวีเฮาส 4

 ม.นาวีเฮาส 4
(หลังคาสีฟา)

85 ม. 144 ม.

360 ม.
50 ม.

กม.157

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
) 

ซ.นาจอมเทียน 15
คลองบานอําเภอ

รร.บานอําเภอ

ซ.นาจอมเทียน 14

ซ.นาจอมเทียน 16

ซ.นาจอมเทียน 3
ไปพัทยา

ซ.นาจอมเทียน 20

ซ.นาจอมเทียน 9

หาดจอมเทียน
ทะเล

รร.บำรุงศิษย

ม.นาวีเฮาส
(บำรุงศิษย)

ม.สัตหีบ คันทรี ฮิลลทางสาธารณประโยชนไมมีสภาพทาง

กม.177+600
ไปสัตหีบ ไปบานฉางถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.สัตหีบสุขุมวิท 89 (บำรุงศิษย)

100 ม.

100 ม.

700 ม.

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

หมูบานวงเดือน

หมูบานรามนุช
หมูบานเอเวอรกรีน

ซ.1ซ.2
ซ.3
ซ.4ซ.5

หมูบานนาวีทองนิเวศน 1

ซ.สุขุมวิท-สัตหีบ 23 (ซ.บอนไก-เตาถาน)

หมูบานชัยพฤกษ

ซ.บอนไก 16ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ซ.สุขุมวิท-สัตหีบ 73 (ซอยบอนไก)

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ไป อ.บานฉางไปพัทยา

ภูเขา

วัดปายุบ

2.1 กม.

900 ม.

350 ม.
100 ม.

20 ม.ซ.บอนไก 32

ไป ทล.33

กม.167

1.150 กม.
450 ม.

75 ม.

ไปพัทยา

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ไป จ.ระยอง 

ซ.เทศบาล 12

ซ.เทศบาล 13

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ไปหาดจอมเทียน

ไปสัตหีบ

กม.168

กม.167

206 ม.
กม.166

กม.166+350

ม.วีวิว วิลลา 

กม.0

กม.1

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ไปสัตหีบไปพัทยา

ซ.ลุงยาว 

กม.2192 ม.

600 ม.
ถ.หนองจับเตา-เขาชีจรรย 

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปเขาชีจรรย

ไปสัตหีบ

ไปพัทยา

กม.161+300

1.5 กม. 315 ม.
35 ม.

ซ.พัฒนา 5-6 ถ.สายหนองจับเตา-เขาชีจรรย (ชบ.1003) 
ซ.หนองจับเตา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,700,000
GPS LAT : 12.916627  LONG : 100.913634

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07031
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 74918  เน้ือที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : 135/10 ซ.บุญสัมพันธ หมูบานฝนทิพย วิลเลจ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,203,000
GPS LAT : 12.938558  LONG : 100.947021

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06582
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 69972  เนื้อที่ : 0-1-91 ไร
ที่ตั้ง : 68/3 หมู 2 ซ.สันติสุข 1 แยกจากซอยชัยพรวิถี 22
  ถ.ชัยพรวิถี (ทล.3240) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,000,000
GPS LAT : 12.923336  LONG : 100.918008

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06963
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 133202  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : 245/69 ซ.2 หมูบานพาราไดซฮิลล 2 ถ.บุญสัมพันธ
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 12.934288  LONG : 100.916199

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06715
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 122805  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : 16/80 หมู 6 ม.พัทยากรีนวิลล พรประภานิมิต 14/1
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,940,000
GPS LAT : 12.940387  LONG : 100.937536

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09435
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ท่ี : 13593  เนื้อท่ี : 0-0-90 ไร
ท่ีตั้ง : 18/4 ม.ชวนฝน วิลลา ถ.หนองปรือ
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,246,000
GPS LAT : 12.928963  LONG : 100.943644

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06639
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 126982-83  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : 54/48 ซ.ภายในโครงการ (ซ.4) ม.บานสวนภาณุกรณ
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,500,000
GPS LAT : 12.934390  LONG : 100.945635

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06505
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 124636  เนื้อที่ : 0-1-01 ไร
ที่ตั้ง : 40/19 ม.อิมเพรสเฮาส ซ.7 ถ.พรประภานิมิตร
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,100,000
GPS LAT : 12.887973  LONG : 100.907939

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06573
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 115555  เนื้อที่ : 0-1-10.30 ไร
ที่ตั้ง : 62/29 ม.ชัยพฤกษ ซิลเวอร เบลล ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06887

ราคาขาย

บาท3,779,000

โฉนดเลขท่ี : 92455  เน้ือที่ : 0-0-61 ไร
ที่ตั้ง : 42/119 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 53
  หมูบานฉัตรแกววิลเลจ เฟส 2
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
GPS LAT : 12.927342  LONG : 100.921349

20 ม.

154 ม.

หมูบานฉัตรแกววิลเลจ เฟส 1

แนวกําแพงทึบ

ซ.ลับแล

อนามัยบานหนองสมอ
ไปบานมาบยายเลีย

ไป ถ.สุขุมวิท

หมูบานฉัตรแกววิลเลจ เฟส 2

ซ.ภายในโครงการ ซ.ส
ุขุม

วิท
-พ
ัทย

า 5
3

ซ.ไมมีชื่อ

5 กม.

กม. 145+200

391 ม.
50 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.เลียบทางรถไฟ

ไปสัตหีบ

ถ.พ
รป
ระภ

าน
ิมิต

ร

ซ. 28 พรประภานิมิตร

ไปชลบุรี

ม.อิมเพรสเฮาส 

สระน้ำปอมยามซ.7 ซ.5 ไปหมูบานชาง

ไป อ.สัตหีบ

ไปหาดจอมเทียน

ไปหาดจอมเทียน
ไป จ.ชลบุรี

ไปวัดเขาเสาธงทองถ.เขาตาโลถ.เทพประสิทธิ์

ม.ชัยพฤกษ ซิลเวอร เบลล 

ถ.ชัยพฤกษ 2

ไป ถ.ชัยพฤกษ

ถ.สุ
ขุม

วิท
 (ท

ล.3
) 

กม.150+100

กม.151+300

1 กม.
50 ม. 60 ม.

ซ.หนองหินซ.สุขุมวิท-พัทยา 89

1.6 กม.

600 ม.
146 ม.

ซ.ว
ัดบุ

ญส
ัมพ

ันธ


ซ.บุญสัมพันธ 7

ซ.บุญสัมพันธ 9

ไปวัดบุญ
สัมพันธ



หมูบานฝนทิพย วิลเลจ 

ม.คลาสสิคโฮม

LC แมนชั่น

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป อ.สัตหีบ ไปชลบุรี

600 ม.

500 ม.

150 ม.

20 ม.

3.9 กม.

ไป อ.ศรีราชา ไป อ.สัตหีบถ.สุขุมวิท (ทล.3) 

ม.บานสวนภาณุกรณ

ไปสยามคันทรีคลับ

ซ.พรประภานิมิตร 22ถ.หนองปรือ

ถ.พรประภานิมิตร 

ซ.สันติสุข 1 ซ.สันติสุข 2
ซ.ชัยพรวิถี 22

ถ.ชัยพรวิถี (ทล.3240) 

ถ.หนองปรือ (ชัยพรวิถี 18)

ตลาดหนองปรือ
วัดหนองปรือ

ไป ทล.36

รร.ชุมชน
วัดหนองปรือ

ถ.พรประภานิมิตร

520 ม.

340 ม.

1.8 กม.

700 ม.

100 ม.

75 ม.

ไป อ.สัตหีบ ไป จ.ชลบุรีถ.สุขุมวิท (ทล.3)

หมูบานพาราไดซฮิลล 2

ซ.บุญสัมพันธ 9

ซ.บุญสัมพันธ 7

ถ.บุ
ญส

ัมพ
ันธ



รร.เมืองพัทยา 5

กม.140

ถ.สุ
ขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ไปแหลมฉบัง

สถานีรถไฟ
เมืองพัทยา

ถ.พัทยากลาง

ถ.พัทยาเหนือ

ไป อ.สัตหีบ

ถ.พรประภ
านิมิตร

ซ.หนองปรือ 6
ถ.หนองปรือ

ซ.หนองปรือ 2
ซ.ชัยพรวิถี 16

ถนน ทล.3240

ถนนชล
บุรี-พัท

ยา

ถ.พรประภานิมิตร

380 ม.

965 ม.130 ม.ซ.สุขุมวิทพัฒนา

ซ.พรประภานิมิตร 5
ซ.พรประภานิมิตร 3

ซ.พรประภานิมิตร 14/1
ซ.ม.พัทยากรีนวิลล 

ถ.พรประภานิมิตร 17



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,716,000
GPS LAT : 12.932032  LONG : 100.921679

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07385
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 113608  เนื้อที่ : 0-1-08.30 ไร
ที่ตั้ง : 56/1 ซ.มาบยายเลีย 41 หมูบานตาตะวัน พัทยา
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,958,000
GPS LAT : 12.931788  LONG : 100.924247

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07770
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 97909 เนื้อที่ : 0-0-90.10 ไร
ที่ตั้ง : 81/39 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 53 หมูบานเนินพลับหวาน วิลเลจ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,302,000
GPS LAT : 12.941189  LONG : 100.932841

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08465
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 105789  เนื้อที่ : 0-0-65 ไร
ที่ตั้ง : 340 ม.ฟามิอาจกั้น ซ.พรประภานิมิตร 13
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,139,000
GPS LAT : 12.908270  LONG : 100.875374

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08005
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 141416  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 218/5 หมู 12 ซ.ไมมีชื่อ ถ.เทพประสิทธ์ิ
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,142,000
GPS LAT : 12.916114  LONG : 100.931284

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08519
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 76886  เนื้อที่ : 0-0-68 ไร
ที่ตั้ง : 30/62 ซ.ไมมีช่ือ ถ.มาบตาโต
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08932

ราคาขาย

บาท22,207,000

โฉนดเลขท่ี : 95625-27  เน้ือที่ : 0-3-56 ไร
ที่ตั้ง : 38/161 ม.บานสวนสุวัฒนา ซ.มาบยายเลีย 31
  ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 (ซ.เนินพลับหวาน)
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.936013  LONG : 100.918428

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07418

ราคาขาย

บาท4,607,000

โฉนดเลขท่ี : 50202, 50570  เน้ือที่ : 0-1-04 ไร
ที่ตั้ง : 53/67 ซ.ภายในโครงการ
  หมูบานทรอปคอล วิลเลจ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.889907  LONG : 100.909665

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,966,000
GPS LAT : 12.935456  LONG : 100.911945

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07163
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 36376  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : 210/48 ซ.ภายในโครงการ หมูบานสยามคันทรีคลับ
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

200 ม.200 ม.1 กม.กม.150+100

ไป จ.ชลบุรี

ไป อ.สัตหีบ

ไปหาดจอมเทียน

ไปหาดจอมเทียน

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 89

 ถ.เทพประสิทธ์ิ

 ถ.ชัยพกฤษ 2

 ถ.เขาตะโล

ซ. หนองหิน

หมูบานทรอปคอล วิลเลจ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.มาบยายเลีย 35

ซ.มาบยายเลีย 31 (ลับแล)

ซ.มาบยายเลีย 37

ซ.มาบยายเลีย 29
ซ.มาบยายเลีย 27

300 ม.

ถ.ส
ุขุม

วิท
-พ
ัทย

า 5
3 (

เนิน
พล

ับห
วาน

)

ซ.ภายในโครงการ

 หมูบานตาตะวัน พัทยา

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไปพัทยาใต ไปพัทยาเหนือ

ไปวัดสุทธาวาส

ถ.เลียบทางรถไฟ

1.31 กม.

185 ม.

ไป จ.ชลบุรีไป อ.สัตหีบ ถ.สุขุมวิท

ซ.ภายในโครงการ

 หมูบานสยามคันทรีคลับ

 ถ.พรประภานิมิตร

2 กม.

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ไป อ.ศรีราชา

ม.ปารครุงเรือง
 ซ.ภายในโครงการ 

ไป อ.สัตหีบ
ถ.พัทยากลาง

ซ.มาบยายเลีย 18/2/3
ซ.มาบยายเลีย 10

ซ.มาบยายเลีย 29

ซ.มาบยายเลีย 18/2

ไปอางมาบประชัน

กม.146 กม.145

ซ.สุ
ขุม

วิท
-พั
ทย

า 5
3 (

ซ.เ
นิน

พล
ับห

วาน
)

ม.เนินพลับหวานวิลเลจ 3

356 ม.
ซ.มาบยายเลีย 37

3.265 กม.

800 ม.

185 ม.

ไป อ.สัตหีบ

ไปอางมาบประชัน

ไป ถ.หนองปรือ

ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ไปแยกนาเกลือ

ถ.พัทยากลาง ถ.พัทยาเหนือ

ม.ฟามิอาจกั้น 

ซ.พรประภานิมิตร 13ซ.พรประภานิมิตร 18

ถ.พรประภานิมิตร 

กม.147

กม.148
 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

2,200 ม.

270 ม.

ไป อ.ศรีราชา

ถ.พัทยาใต

 ถ.เทพประสิทธ์ิ 
ถ.เขาตาโล

ไปวัดสุทธาวาส

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
900 ม.

250 ม.

ม.บานสวนสุวัฒนา 

 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 (ซ.เนินพลับหวาน) 

ซ.ไม
มีชื่อ

 

ถ.ทุ
งกล

ม-ต
าลห

มัน
 9

ไปทุงกลม-ตาลหมัน

ถนนหนองไมแกน

ไป ถ.พัฒนาการ

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
100 ม.

932 ม.

378 ม.

ไป ถ.พรประภานิมิตร

ซ.มาบยายเลีย 31



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,614,000
GPS LAT : 12.940742  LONG : 100.934051

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08739
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 145005  เนื้อที่ : 0-1-23 ไร
ที่ตั้ง : 238/38 ม.ฟามิอาจกั้น ซ.พรประภานิมิตร 13
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,255,000
GPS LAT : 12.936461  LONG : 100.920171

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09160
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 78863  เนื้อท่ี : 0-0-65 ไร
ท่ีตั้ง : 66/11 ม.พัทยาวดี 2 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,059,000
GPS LAT : 12.946189  LONG : 100.938637

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09108
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 33706  เนื้อที่ : 0-0-92.40 ไร
ที่ตั้ง : 26/28 หมู 1 ม.สวนพฤกษา ซ.ชัยพรวิถี 19
  ถ.ชัยพรวิถี (ทล.3240) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,995,000
GPS LAT : 12.934110  LONG : 100.920467

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09000
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 79823  เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : 16/19 ม.เนินพลับหวาน พัทยา ซ.มาบยายเลีย 31
  ถ.ซอยสุขุมวิท-พัทยา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,972,000
GPS LAT : 12.924399  LONG : 100.900407

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09138
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 27599  เนื้อที่ : 0-0-45 ไร
ที่ตั้ง : 28/23 ม.9 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 67 ถ.สุขุมวิท
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,763,000
GPS LAT : 12.939665  LONG : 100.928370

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09461
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 42718  เนื้อท่ี : 0-0-89 ไร
ที่ต้ัง : 164/26 ม.พารค วิลเลจ ถ.พรประภานิมิตร
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09532

ราคาขาย

บาท3,220,000

โฉนดเลขท่ี : 179224  เน้ือที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : 118/156 ม.T.W.Park View
  ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.946437  LONG : 100.923218

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08526

ราคาขาย

บาท3,500,000

โฉนดเลขท่ี : 144717  เน้ือที่ : 0-0-72.20 ไร
ที่ตั้ง : 142/75 ม.พัทยาทรอปคอล เฟส 2 ซ.9
  ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.935169  LONG : 100.924427
 ถ.สุขมุวทิ-พัทยา 53 (ซ.เนินพลับหวาน) ไปวัดสุทธาวาส

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ซ.มาบยายเลีย 39/1 ซ.มาบยายเลีย 43

ซ.มาบยายเลีย 26

ซ.มาบยายเลีย 41

590 ม. 135 ม.
70 ม.

ไป ถ.เลียบทางรถไฟ

138 ม.

28 ม.

32 ม.

ถ.พรประภานิมิตร 7

 ถ.ชลบุรี-พ
ัทยา (ทล.7) ถ.ชลบุรี-พัท
ยา (ทล.7)

ไปพัทยา
ไปพัทยา

ไปชลบุรี
ไปชลบุรี

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ถ.พัทยาเหนือถ.พัทยากลาง

ไปแยกนาเกลือ

ไป ถ.หนองปรือ

ไป อ.สัตหีบ

1.1 กม.

276 ม.

ถ.พรประภานิมิตร

ถ.เลียบทางรถไฟ

ซ.พรประภานิมิตร 13ซ.พรประภานิมิตร 18

ไปอางเก็บน้ํามาบประชัน

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ซ.ภายในโครงการ

240 ม.

ไปอางเก็บนํ้ามาบประชัน

ซ.พรประภานิมิตร 13
ถ.พรประภานิมิตร

 ถ.ชลบุรี-พัทยา

ไป ถ.สุข
ุมวิท (ท

ล.3)

500 ม.

100 ม.

ถ.พรประภานิมิตรซ.พรประภานิมิตร 16

ไปอางเก็บน้ํามาบประชัน

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.สายพัทยา-ชลบุรี (ทล.7)

ไป อ.สัตหีบ

ไป อ.ศรีราชา

ไปพัทยา

ถ.เลียบทางรถไฟางางางาา

กม.3.5 

350 ม.

80 ม.
ไป ทล.36

ไปชลบุ
รี

ถ.พรชัยวิถี (ชบ.3240)

510 ม.

ถ.พรประภ
านิมิตร

ไปวัดสุทธาวาส

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป ถ.สุขุม
วิท (ทล.3

) ไปอางเก็บนํ้ามาบประชัน

ซ.มาบยายเลีย 31

 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 (ซ.เนินพลับหวาน) 

ม.เนินพลับหวาน พัทยา 

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 67

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 71

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 73

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 65

ไปสัตหีบ

ถ.เลียบทางรถไฟ

160 ม.

ไปพัทยากลาง



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,485,000
GPS LAT : 12.872618  LONG : 100.918539

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08632
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 122524  เน้ือที่ : 0-1-00.60 ไร
ที่ตั้ง : 165/15 ม.เทวีรีสอรท ถ.พัทยา-หวยใหญ
  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,588,000
GPS LAT : 12.883177  LONG : 100.921623

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09215
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 99742  เน้ือที่ : 0-0-51.90 ไร
ที่ตั้ง : 46/180 ม.โชคดี วิลลา ถ.ชัยพฤกษ 2
  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,505,000
GPS LAT : 12.858447  LONG : 100.924547

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08692
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 166961  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : 6/6 ซ.เทศบาล 1 ซอย 8 ถ.หวยใหญ-นาจอมเทียน
  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,738,000
GPS LAT : 12.951547  LONG : 100.993596

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07404
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

นส.3 ก.ที่ : 584  เนื้อที่ : 0-1-04 ไร
ที่ตั้ง : 55/5 ซ.บุญสมทบ เจริญยิ่ง ถ.ชัยพรวิถี (ทล.3240)
  ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,726,000
GPS LAT : 12.919817  LONG : 100.973128

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07649
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 89561  เนื้อที่ : 0-0-81 ไร
ที่ตั้ง : 1/76 ซ.ภายในโครงการ หมูบานนทีกานต ปารควิว
  ถ.รอบอางเก็บน้ำมาบประชัน ต.โปง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,832,000
GPS LAT : 12.871605  LONG : 100.920459

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09225
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 102538  เนื้อที่ : 0-0-73.30 ไร
ที่ตั้ง : 19/49 ซ.ไมมีชื่อ ถ.พัทยา-หวยใหญ
  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09025

ราคาขาย

บาท5,295,000

โฉนดเลขท่ี : 160617-18  เน้ือที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : 20/33-34 ม.เทวี ทาวนโฮม
  ถ.สายพัทยา-หวยใหญ ต.หวยใหญ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.873915  LONG : 100.921160

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08791

ราคาขาย

บาท6,604,000

โฉนดเลขท่ี : 116201  เน้ือที่ : 0-1-41.10 ไร
ที่ตั้ง : 161/14 ม.กิตติมาการเดนโฮม
  ถ.สายหวยใหญ-นาจอมเทียน
  ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.868207  LONG : 100.937818

ถ.สายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)

200 ม.

กม.8

กม.12

กม.11

กม.9
ไป อ.บางละมุง ไป จ.ระยอง 

 ซ.บุญสมทบ เจริญยิ่ง

ไปเขาไมแกว

ถ.ช
ัยพ

รวิถ
ี (ท

ล.3
24

0)

กม.11+800
230 ม.

90 ม.
50 ม.400 ม.

ไป ถ.สุข
ุมวิท (ท

ล.3)

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ไป ถ.บางละมุง-ระยอง (ทล.36)

ไปสยามคันทรีคลับ

 ซ.ภายในโครงการ 
 ซ.นอรา

หมูบานนทีกานต ปารควิว

ถ.รอบอางเก็บนํ้ามาบประชัน

ซ.ส
ุขเจ

ริญ ซ.สุขเจริญ ตอน 1

อางเก็บนํ้ามาบประชัน

 ถ.พรประภานิมิตร

 ถ.พรชัยวิถี

ไป อ.สัตหีบ ไปพัทยากม.155

กม.154+750
3.5 กม.

400 ม.

90 ม.

กม.154+170

ซ.พัทยา-หวยใหญ

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป ทล.331

ไปสุขุมวิท (ทล.3)

ถ.สายหวยใหญ-นาจอมเทียน 

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปหาดจอมเทียน

ไปหวยใหญ

ไปหวยใหญ

ไป อ.สัตหีบ

ถ.เลียบทางรถไฟ

ถ.ชัยพฤกษ 2

ถ.หนองปรือ-ชากนอก

ญญญ

1.4 กม.

45
0 ม

.113 ม.

ไปพัทยาใต

1.6 กม.
ไปหนองปลาไหล

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปหาดจอมเทียน

ไปหวยใหญ

ไปหวยใหญไปหนองปลาไหล

ไป อ.สัตหีบ

ถ.เลียบทางรถไฟ
ถ.ชัยพฤกษ 2

ถ.หนองปรือ-ชากนอก

ญญญญญญงงนนไไ
1.6 กม.

1.4 กม.
50 ม.
55 ม.53 ม.

ไปพัทยาใต

ไป อ.สัตหีบ

ไปพัทยา

1.2 กม.

88 ม.
ถ.สายพัทยา-หวยใหญ ไปหวยใหญ

ถ.เลียบทางรถไฟ

ไป ถ.เลียบทางรถไฟ

ไปหวยใหญ

82 ม.
110 ม.ซ.เขามะกอก 2

ซ.เขามะกอก 2

ซ.เขามะกอก
 6

ถ.ชัยพฤกษ 2

ไป อ.สัตหีบ ไปพัทยากม.155

กม.154+750
110 ม.

กม.154+170

ซ.พัทยา-หวยใหญ

ถ.บานนา-วัดเขาดิน

ซ.เทศบาล 1 ซอย
 18

ถ.สายหวยใหญ-นาจอมเทียน 

ถ.สุขุมวิท (ทล.3
)

ไป ทล.331

ถ.พัทยา-หวยใหญ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,485,000
GPS LAT : 12.961321  LONG : 100.950939

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08857
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 161266  เนื้อที่ : 0-0-68 ไร
ที่ตั้ง : 50/114 ม.พรเทพการเดนวิลล 5 ถ.ชัยพรวิถี 25
  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,525,000
GPS LAT : 12.955352  LONG : 100.910371

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08688
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 111264  เนื้อที่ : 0-0-48.40 ไร
ที่ตั้ง : 341/125 ม.รัตนากร การเดนโฮม 1
  ซ.สุขุมวิท-พัทยา 33 แยก 2 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,479,000
GPS LAT : 12.991211  LONG : 101.000579

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08572
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 184620  เนื้อที่ : 0-0-47.20 ไร
ที่ตั้ง : 88/69 ม.เอสอารลาง ซ.ไมมีชื่อ ถ.นาเกลือ-เขาไมแกว
  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,600,000
GPS LAT : 13.012045  LONG : 100.933354

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07215
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 159616  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 278/131 ซ.ภายในโครงการ
  หมูบานเอกมงคล วิลเลจ-โรงโปะ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.011351  LONG : 100.976659

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08363
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 137214  เนื้อที่ : 0-0-56.20 ไร
ที่ตั้ง : 22/4 ซ.ภายในโครงการ ม.คูณทวี วิลเลจ 3
  ถ.สายโรงโปะ-เขาไมแกว ต.ตะเคียนเต้ีย
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09358

ราคาขาย

บาท3,565,000

โฉนดเลขท่ี : 176184  เน้ือที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : 88/370 ม.บานกลางสวน
  ถ.นาเกลือ-เขาไมแกว ต.ตะเคียนเต้ีย
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 13.015191  LONG : 100.953877

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07291

ราคาขาย

บาท3,250,000

โฉนดเลขท่ี : 100274  เน้ือที่ : 0-1-15.30 ไร
ที่ตั้ง : 2/4 ซ.หนองเกตุใหญ 4
  ถ.โรงไมขีด-หนองเกตุใหญ ต.หนองปลาไหล
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.977932  LONG : 100.938419

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,420,000
GPS LAT : 12.975459  LONG : 100.950333

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08066
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 118409  เนื้อที่ : 0-0-72.20 ไร
ที่ต้ัง : 69/47 ม.เอส พี วิลเลจ พัทยา 4 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 15
  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ถ.เลียบทางรถไฟ
1.5 กม.

3.8 กม.

100 ม.

กม.140
 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 15 (วัดหนองเกตุใหญ)

ซ.หนองเกตุใหญ 1

ซ.หนองเกตุใหญ 12

ซ.หนองเฟอง

ซ.หนองเกตุใหญ 2

ไปแหลมฉบังไปพัทยา

510 
ม.

1 กม.

300 ม.

กม.4

ถ.ส
าย
บา

งล
ะมุ
ง-ร

ะย
อง

 (ท
ล.3

6)

ไป จ.ระยอง 

ไปแยกกระทิงลาย

ซ.หนองเกตุใหญ 1
ซ.หนองเกตุใหญ 3

ซ.หน
องเก

ตุใหญ
 4

ซ.หนองเกตุใหญ 12

ซ.หนองเกตุใหญ 7

 ถ.โรงไมขีีด-หนองเกตุใหญซ.ไม
มีชื่อ

กม.136+150

กม.134

กม.135

280 ม.

ไปพัทยา

ไปแหลมฉบัง

ไป อบต.ตะเคียนเตี้ย

ไปวัดตะเคียนเตี้ย
ถ.สังกะเปรียว-หนองพลับ

ถ.สายบางละมุง-ระยอง (ทล.36)
ไป จ.ระยอง 

ซ.บางละมุง 29

ซ.บางละมุง 22

ซ.บางละมุง 21
ซ.บางละมุง 8

ซ.บางละมุง 10

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ซ.ภายในโครงการ หมูบานเอกมงคล วิลเลจ-โรงโปะ

ม.บานกลางสวน 

วัดนาลิทวนาราม

ไป ถ.ส
ุขุมวิท 

(ทล.3)

630 ม.

135 ม.

ถ.นาเกลือ-เขาไมแกว ไปเขาไมแกว 
ซ.ภายในโครงการ

ม.พรเทพการเดนวิลล 5

 ถ.ชัยพรวิถี 25

อุทยานหินลานป
และฟารมจระเขพัทยา

ถ.กรุงเทพฯ-พัทยา (ทล.7)ไปพัทยา ไปกรุงเทพ

16 ม.

กม.142

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.โพธิสาร

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 31 (ซ.บุญนาค) 

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 33ซ.สุขุมวิท-พัทยา 24
500 ม.

313 ม.

ไปแยกนาเกลือ

ไปพัทยาเหนือ

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปเขาไมแกว

ไปบานโรงหีบกม.113+200

กม.4
กม.3+950 800 ม.

415 ม.

44 ม.

ไปศรีราชา

ไปแยกบายพาสเขาพัทยา

ถ.กรุงเทพฯ-พัทยา (ทล.7)ไปโรงโปะ

ถ.นาวัง-ซ.7 (ชบ.1013)

กม.3

กม.2

กม.1

ถ.สุขุมวิท
 (ทล.3)

ไปพัทยา

ไปชลบุรี

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
กม.135+500

250 ม. 30 ม.

ไปเขาไมแกว ไป ถ.บายพาส (ทล.36)

ถ.โรงโปะ-เขาไมแกว ถ.สายตะเคียนเต้ีย-หนองพลับ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,415,000
GPS LAT : 12.930047  LONG : 100.909800

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04342
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 80110  เนื้อที่ : 0-0-26 ไร
ที่ตั้ง : 18/41 ม.ฉัตรแกว 9 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 53
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,100,000
GPS LAT : 12.868673  LONG : 100.909356

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04030
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 169902  เน้ือท่ี : 0-0-33.30 ไร
ที่ตั้ง : 99/12 ม.ชลศิริ ซ.ไมมีชื่อ ถ.เลียบทางรถไฟ
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,323,000
GPS LAT : 12.964971  LONG : 100.939289

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04363
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 94973  เนื้อท่ี : 0-0-37 ไร
ท่ีตั้ง : 107/43 ม.ไมมีชื่อ ซ.หนองเกตุใหญ 14 ถ.ชัยพรวิถี 21
  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,518,000
GPS LAT : 13.035551  LONG : 100.935296

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00423
â¡´Ñ§

โฉนดเลขที่ : 72514-15  เนื้อที่ : 0-2-12 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซ.บางละมุง 13/1 ถ.บางละมุง
  ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,803,000
GPS LAT : 13.031116  LONG : 100.946336

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00422
â¡´Ñ§

โฉนดเลขที่ : 137973  เนื้อท่ี : 0-0-88.10 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ม.พฤกษาสิริ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,200,000
GPS LAT : 12.916157  LONG : 100.888740

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03961
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 17272  เนื้อที่ : 0-0-33 ไร
ที่ตั้ง : 449/142 ม.เพ็ญพักตร วิลเลจ ถ.พัทยาใต
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทา
วน

เฮา
ส

โก
ดัง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04246

ราคาขาย

บาท3,715,000

โฉนดเลขท่ี : 178062  เน้ือที่ : 0-0-46 ไร
ที่ตั้ง : 155/5 ม.แสนสุขทาวน ซ.มาบยายเลีย 30
  ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 (เนินพลับหวาน)
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.919237  LONG : 100.938180

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03913

ราคาขาย

บาท2,900,000

โฉนดเลขท่ี : 129166  เน้ือที่ : 0-0-37 ไร
ที่ตั้ง : 325/2 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 71
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.922526  LONG : 100.900656

249 ม.

ถ.เ
ลีย

บท
างร

ถไ
ฟ

ถ.เ
ลีย

บท
างร

ถไ
ฟ

 ถ
.สุข

ุมว
ิท (

ทล
.3)

ไปพัทยากลาง

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 71 

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 69

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 73

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 75

ถ.เขาตาโลถ.พัทยาใต

เขาตัวเมืองชลบุรี

330 ม.

500 ม.

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปพัทยากลาง

ถ.พ
ัทย

าใต


ซ.พัทยาใต 4
ซ.พัทยาใต 5
ซ.พัทยาใต 8
ซ.พัทยาใต 10

ถ.พัทยาใตสาย 3

ถ.พัทยาใตสาย 2 ซ.มาบไผ

ไปเขาพระตําหนัก

ไป ถ.เทพประสิทธ์ิ

ไป อ.สัตหีบ

ม.เพ็ญพักตร วิลเลจ 

กม.150+200

กม.151+300 900 ม.

580 ม.

40 ม.

1.5 กม.

1.3 กม.

กม.154+170

ไปพัทยาใต

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 89

ถ.หวยใหญ-นาจอมเทียน
นาจอมเทียน ซ.1

ถ.ชัยพฤษ 2ถ.ชัยพฤษ 1

ม.ชลศิริ 

ถ.เลียบทางรถไฟ
ไป ทล.331

ไป ทล.331

ถ.ทางเขาสถานีรถไฟบางละมุง

กม.133+150 กม.134+400
ไป อ.ศรีราชา ไป อ.สัตหีบ

200 ม.

120 ม.300 ม.

300 ม.

315 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.บางละมุง 13/1 

ซ.บางละมุง 11 ไป ซ.บางละมุง 15
ซ.บางละมุง 3/2 ซ.บางละมุง 7

ซ.บางละมุง 13/1-2 

ซ.บางละมุง 13

 ี ไฟฟไี

ถ.ทางเขาสถานีรถไฟบางละมุง

ถ.สังกะเปยว-หนองพลับ

กม.133+150 กม.134+400
ไป อ.ศรีราชา ไป อ.สัตหีบ

200 ม.

950 ม.

400 ม.

800 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.บางละมุง 13/1 

ซ.บางละมุง 11 ไป ซ.บางละมุง 15
ซ.บางละมุง 3/2 ซ.บางละมุง 7

80 ม.

60 ม.ซ.1 ซ.3 ซ.5

ซ.บางละมุง 13

 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53

ไปหนองไมแกน

900 ม.

วัดสุทธาวาส

รร.วัดสุทธาวาส

ไป ถ.พรประภานิมิตร

ซ.มาบยายเลีย 30

ไป อ.สัตหีบ

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 53 (ซ.เนินพลับหวาน) 

ถ.เลียบทางรถไฟ

5553535353

ทา

55555553

ททาท

5533535

ไปชลบุรี

ถ.พรป
ระภานิ

มิตร

950 ม.

90 ม.
ไปมาบยายเลีย

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปพัทยา

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

1.64 กม.

380 ม.

กม.121+500

ซ.ชัยพรวิถี 21ซ.ชัยพรวิถี 17

ไป ถ.ชัยพรวิถ
ี 

ถ.กรุงเทพฯ-พัทย
า (ทล.7) ไปกรุงเทพฯ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 12.958471  LONG : 100.896513

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04120
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 108920  เนื้อที่ : 0-0-17.40 ไร
ที่ตั้ง : 259/62 ซ.โพธิสาร 10 ถ.โพธิสาร
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,001,000
GPS LAT : 12.962420  LONG : 100.891288

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01722
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ 

หองชุดเลขที่ : 507/255 ชั้น 20   เนื้อที่ : 54.800 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 507/255 โครงการ เอ.ดี.คอนโดมิเนียม ไฮเอท
  ซ.พัทยา-นาเกลือ 16 ถ.พัทยา-นาเกลือ
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท741,000
GPS LAT : 12.929191  LONG : 100.902475

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01543
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ 

หองชุดเลขที่ : 140/199 ชั้น 8  เนื้อท่ี : 38 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 140/199 พัทยาพลาซาคอนโดเทล ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,000,000
GPS LAT : 12.960219  LONG : 100.904535

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04042
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 35308  เน้ือที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 155/16 หมูท่ี 6 ซ.สุขุมวิทพัทยา 28 แยก 11
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,578,000
GPS LAT : 12.959917  LONG : 100.893773

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04499
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 12842  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 272/12 หมู 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,060,000
GPS LAT : 12.928140  LONG : 100.892255

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04457
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 142373  เน้ือที่ : 0-0-33.50 ไร
ที่ตั้ง : 417/28 ซ.อรุโณทัย ถ.พัทยากลาง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อาคารพาณิชย
หองชุดพักอาศัย

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04491

ราคาขาย

บาท6,866,000

โฉนดเลขท่ี : 189183-84  เน้ือที่ : 0-0-43 ไร
ที่ตั้ง : 41/12-13 ม.เอพี เฮาส ซ.ศาลเจาพอแก
  ถ.กรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) ต.หนองปลาไหล
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.965555  LONG : 100.946224

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01773

ราคาขาย

บาท5,050,000

หองชุดเลขท่ี : 157/270 ชั้น 7 เน้ือที่ : 75.710 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 157/270 ชั้น 7
  วงศอมาตย ไปรเวซ่ี คอนโดมิเนียม เอ
  ซ.นาเกลือ 16/2 ถ.พัทยา-นาเกลือ
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.958955  LONG : 100.889658

ไป อ.บางละมุง
ไป อ.ศรีราชา

550 ม.
42 ม.

 ถ
.สุข

ุมวิ
ท (

ทล
.3)

ไป อ.สัตหีบไป ถ.พัทยากลาง

ถ.พัทยาเหนือ

ถ.พ
ัทย

า-น
าเก

ลือ

ซ.นาเกลือ 27

 ซ.โพธิส
าร 10

ถ.โพธิสาร

750 ม.

270 ม.

ไปพัทยา

ไปศรีราชา

รพ.กรุงเทพ-พัทยา
ถ.โพธิสาร ซ.โ

พธ
ิสา
ร 4

ซ.โ
พธ

ิสา
ร 5

ถ.ฟาสวาง

ซ.สุขุมวิทพัทยา 28 แยก 11 

ซ.สุขุมวิทพัทยา 28 ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

175 ม.

ไปชายหาด

ไปบางละมุง

ไป ถ.สุขุมวิท
ถ.โพธิสาร

ถ.สวางฟา

ไป ถ.สุขุมวิท
ถ.พัทยาสาย 2

ไปพัทยากลาง

ถ.พัทยาเหนือ

ซ.พัทยา-นาเกลือ 16

ซ.พัทยา-นาเกลือ 12
ซ.พัทยา-นาเกลือ 14

ซ.พัทยา-นาเกลือ 27ซ.พัทยา-นาเกลือ 18
ซ.พัทยา-นาเกลือ 18/1
ซ.พัทยา-นาเกลือ 18/2

ถ.พ
ัทย

า-น
าเก

ลือ

230 ม.
ซ.ไมมีช่ือ 

ไปพัทยาเหนือ

พัทยาพลาซาคอนโดเทล
A     B

 ถ
.สุข

ุมว
ิท (

ทล
.3)

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 73

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 63

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 57

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 42

ไป อ.สัตหีบ

ถ.พัทยาใต

ถ.เทพประสิทธิ์ ถ.เขาตาโล

ถ.พัทยากลาง

 ถ.พระประภานิตรไปอางมาบประชัน

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ไปพัทยา

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

1.5 กม.

408 ม.

กม.121+500

ไป ถ.ชัยพรวิถี 

ถ.กรุงเทพฯ-พัทย
า (ทล.7) ไปกรุงเทพฯ

ซ.ชัยพรวิถี 17

 ถ.
พัท
ยา-

นาเ
กลือ

ซ.นาเกลือ 21

ซ.นาเกลือ 19
ซ.นาเกลือ 16/1

ซ.นาเกลือ 16

ซ.โพธิสาร

ไปตลาดนาเกลือ

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ไป ถ.เลียบชายหาด 690 ม.
520 ม.

281 ม.

ไปพัทยาใต

ไปพัทยาเหนือ

ซ.อรุโณทัย 

ถ.สุขุมวิท-พัทยา 42

 ถ.
พัท
ยา-

นาเ
กลือ

ซ.นาเกลือ 21

ซ.นาเกลือ 19
ซ.นาเกลือ 16/1

ซ.นาเกลือ 16

ซ.นาเกลือ 16/2

ซ.โพธิสาร

ไปบางละมุง

ไปพัทยาเหนือ

ซ.ชัยพรวิถี 21



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,992,000
GPS LAT : 12.869240  LONG : 100.892394

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01790
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 420/210 ชั้น 15  เนื้อที่ : 51 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 420/210 อาคารชุดเมโทร จอมเทียน คอนโดเทล
  อาคาร 1 ชั้น 15 ซ.จอมเทียน 19 ถ.เลียบหาดจอมเทียน
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,846,000
GPS LAT : 12.870657  LONG : 100.892644

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01791
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 552/841 ชั้น 14  เนื้อที่ : 32.220 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 552/841 โครงการลุมพินี พารคบีช จอมเทียน
 ชั้น 14 อาคารบี ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,714,000
GPS LAT : 12.895318  LONG : 100.872707

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01808
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 513/64 ชั้น 6  เนื้อที่ : 33.230 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 513/64 ชั้น 6 อาคาร A เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม
  ซ.จอมเทียน ซ.8 ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,305,000
GPS LAT : 12.911527  LONG : 100.894148

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01655
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 166/7 ชั้น 2  เนื้อที่ : 31.440 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 166/7 ชั้น 2 เดอบลู รีสอรท แอนด คอนโดมิเนียม เฟส 1
  ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,436,000
GPS LAT : 12.912328  LONG : 100.872354

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01719
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 378/67 ชั้น 7  เนื้อที่ : 73.310 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 378/67 ไดมอนด สวีทซ รีสอรท คอนโดมิเนียม
  อาคารเอ ชั้น 7 ซ.ทัพพระยา 15 ถ.ทัพพระยา
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,183,000
GPS LAT : 12.917572  LONG : 100.865609

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01471
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 329/23 ชั้น 2  เนื้อที่ : 95 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 329/23 ชั้น 2 อาคารชุดโอเรียนเต็ล ฮิลล รีสอรท
  ซ.พระตำหนัก 2 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,911,000
GPS LAT : 12.917696  LONG : 100.865526

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01472
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 329/204 ชั้น 14  เนื้อที่ : 42 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 329/204 ชั้น 14 อาคารชุดโอเรียนเต็ล ฮิลล รีสอรท
  ซ.เขาพระตำหนัก 2 ถ.เขาพระตำหนัก
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,870,000
GPS LAT : 12.915811  LONG : 100.865677

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01482
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 370/130 ชั้น 8  เนื้อที่ : 89.660 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 370/130 ชั้น 8 โครงการสมบัติ พัทยา คอนโดเทล
  ซ.เขาพระตำหนัก 4 ถ.เขาพระตำหนักง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01802

ราคาขาย

บาท11,256,000

หองชุดเลขที่ : 389/517, 389/522 ชั้น 5
เนื้อที่ : 273.380 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 389/517, 389/522 ชั้น 5
  อาคารชุดทรอปคานา คอนโดมิเนียม
  ซ.เขาพระตำหนัก 6 ถ.เขาพระตำหนัก
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.911911  LONG : 100.867569

900 ม.

700 ม.2.9 กม.

30 ม.
ซ.เขาพระตําหนัก 2
ซ.เขาพระตําหนัก 3
ซ.เขาพระตําหนัก 4

ซ.เขาพระตําหนัก 7
ซ.เขาพระตําหนัก 6
ซ.เขาพระตําหนัก 5

ถ.เขาพระตําหนัก

ถ.ทัพพระยา ไปพัทยาสาย 2
ถ.พัทยาใต

ไปหาดจอมเทียน

ไปสถานีวิทยุ สทร.5

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป อ.สัตหีบ
ไป จ.ชลบุรี

อาคารชุด
โอเรียนเต็ล ฮิลล รีสอรท

900 ม.

700 ม.2.9 กม.

30 ม.
ซ.เขาพระตําหนัก 2
ซ.เขาพระตําหนัก 3
ซ.เขาพระตําหนัก 4

ซ.เขาพระตําหนัก 7
ซ.เขาพระตําหนัก 6
ซ.เขาพระตําหนัก 5

ถ.เขาพระตําหนัก

ถ.ทัพพระยา ไปพัทยาสาย 2
ถ.พัทยาใต

ไปหาดจอมเทียน

ไปสถานีวิทยุ สทร.5

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป อ.สัตหีบ
ไป จ.ชลบุรี

อาคารชุด
โอเรียนเต็ล ฮิลล รีสอรท

155 ม. 250 ม.

 ถ.เขาตาโล
ไปวัดบุญสัมพันธ

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.สุขุมวิท-พัทยา 50

ถ.พั
ทย

าใต


ถ.เ
ทพ

ปร
ะส
ิทธ

ิ์

ไปหาดจอมเทียน

ไป อ.ศรีราชา ไป อ.สัตหีบ

700 ม.

700 ม.2.9 กม.

ซ.เขาพระตําหนัก 2
ซ.เขาพระตําหนัก 3
ซ.เขาพระตําหนัก 4

ซ.เขาพระตําหนัก 7
ซ.เขาพระตําหนัก 6
ซ.เขาพระตําหนัก 5

ถ.เ
ขา
พร

ะตํ
าห

นัก

ถ.ทัพพระยา ไปพัทยาสาย 2
ถ.พัทยาใตถ.เทพประสิทธิ์

ไปหาดจอมเทียน

ไปสถานีวิทยุ สทร.5

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป อ.สัตหีบ ไป จ.ชลบุรี

100 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไปสัตหีบ

ไปหาดจอมเทียน ไปพัทยาสาย 2

ถ.เขาพระตําหนัก

ไป สถานีวิทยุ สทร.5

ถ.ทัพพระยา
ถ.เทพประสิทธิ

65 ม.

ไปชลบุรี

ไปแหลมบาลีฮาย

180 ม.

120
 ม.

ไปพัทยาใต

ถ.เขาพระตําหนัก

วัดพระใหญ

ถ.ทัพพระยา

ซ.ทัพพระยา 15

ซ.ทัพพระยา 13

ซ.ทัพพระยา 11

ถ.เทพประสิทธ์ิ

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปพัทยาใต

ไปชลบุรี

อาคารชุดเมโทร จอมเทียน คอนโดเทล 

ซ.จอมเทียน 19 

ถ.ชัยพฤกษ 2

ถ.เลียบหาดจอมเทียน 

ถ.เทพประสิทธ์ิ

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
200 ม.

อาคารบี โครงการลุมพินี พารคบีช จอมเทียน 

ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ถ.จอมเทียนสาย 2

ถ.ทัพพระยา
ไปเขาพระตําหนัก

ไป ถ.ชัยพฤกษ 

ไปหาดดงตาล

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ถ.บุณยกัญจนา
ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

180 ม.

ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน

A
B

C
D

ถ.จอมเทียนสาย 2

ซ.จอมเทียน 1
ซ.จอมเทียน 2
ซ.จอมเทียน 3
ซ.จอมเทียน 4
ซ.จอมเทียน 5
ซ.จอมเทียน 6
ซ.จอมเทียน 7
ซ.จอมเทียน 8

ถ.ทัพพระยา
ไปเขาพระตําหนัก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,494,000
GPS LAT : 12.930557  LONG : 100.892693

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01164
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 517/276-277 ชั้น 6   เนื้อที่ : 124.660 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/276 ,517/277 ชั้น 6 อาคาร 1 เกากะรัต คอนโดทาวน
  ซ.อรุโณทัย 2 ถ.อรุโณทัย แยกจากถนนพัทยากลาง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,133,000
GPS LAT : 12.891277  LONG : 100.879315

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01605
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 460/456 ชั้น 9  เนื้อที่ : 27.520 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 460/456 ริมหาดจอมเทียนคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 9
  อาคาร A3 ถ.จอมเทียนสาย 2
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท904,000
GPS LAT : 12.931530  LONG : 100.892721

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01549
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 517/355 ชั้น 8  เนื้อที่ : 31.170 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/355 ชั้นที่ 8 เกากะรัต คอนโดทาวน ซ.อรุโณทัย 2
  ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,995,000
GPS LAT : 12.931213  LONG : 100.892718

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01214
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 517/572  เนื้อที่ : 54.900 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/572 ม.เกากะรัต คอนโดทาวน ซ.อรุโณทัย 2
  ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,075,000
GPS LAT : 12.926300  LONG : 100.879479

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01815
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 296/203 ชั้น 4  เนื้อที่ : 50.620 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 296/203 ชั้น 4 อาคาร C โครงการซิตี้การเดนท พัทยา
  ซ.พัทยาสาย 2 ซ.15 ถ.พัทยาสาย 2
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01735

ราคาขาย

บาท5,093,000

หองชุดเลขที่ : 283/14 ชั้น 3  เนื้อที่ : 88.570 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 283/14 โครงการสยามพาราไดซ คอนโดมิเนียม
  ซ.บุณยกัญจนา 5 ถ.บุณยกัญจนา
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

GPS LAT : 12.888101  LONG : 100.890483

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,983,000
GPS LAT : 12.918380  LONG : 100.860712

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01801
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 378/356 ชั้น 2  เนื้อที่ : 45.110 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 378/356 อาคารชุดเอ็มเมอรัลดพาเลซคอนโดมิเนียม
  ชั้น 2 ซ.เกษตรสิน 9 ถ.พระตำหนัก
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,970,000
GPS LAT : 12.908468  LONG : 100.890473

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01635
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 449/162 ชั้น 7  เนื้อที่ : 72.960 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 449/162 ชั้น 7 อาคารชุดเคหะชุมชนพัทยา 3
  ซ.เทพประสิทธิ์ 3 ถ.เทพประสิทธิ์
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,732,000
GPS LAT : 12.927557  LONG : 100.880420

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01804
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 484/498 ชั้น 5  เนื้อที่ : 33.930 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 484/498 โครงการเดอะอเวนิว ออรคิดคอนโดมิเนียม
  ชั้น 5 อาคาร B ซ.พัทยาสาย 2 ซอย 15 ถ.พัทยาสาย 2
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

150 ม.

550 ม.

ซ.ดูดี๋
ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

150 ม.

550 ม.

ซ.ดูดี๋
ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

150 ม.

550 ม.

ซ.ดูดี๋
ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

เดอะ มนตตรา พัทยา

เอ็มเมอรัลด พาเลซ พัทยา

ทะเล

ทะเล

เขาทัพพระยา

ถ.ราชวรุณ

ซ.ราช
วรุณ

ซ.เกษตรสิน 3

ซ.เกษตรสิน 2

ซ.เกษตรสิน 9

ซ.เกษตรสิน 7

ซ.เกษตรสิน 5

ซ.พระตําหนัก 4
ซ.พระตําหนัก 5

ซ.พระตําหนัก 6

ซ.พระตําหนัก 2

45 ม.

1.12 กม.

900 ม.

ถ.พระตําหนัก ไปแหลมมาลีฮาย

ไปจอมเทียน ถ.ทัพพระยา ไปพัทยาสาย3

ไป อ.ศรีราชา

ไปเขาพระตําหนัก ไปหาดจอมเทียน

ไป อ.สัตหีบ

 ถ.ทัพพระยา

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.พัทยาใต

อาคารชุดเคหะชุมชนพัทยา 3

ซ.เทพประสิทธิ์ 3

ซ.เทพประสิทธิ์ 4

ถ.เทพประสิทธิ์ 

ซ.พัทยาสาย 2 ซอย 15

ไปชายหาดพัทยา ถ.พัทยาใต ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ซ.พัทยาสาย 2 ซอย 13 ไป ถ.เฉลิมพระเกียรติ

ไปเขาพระตำหนัก

ไป ถ.พัทยากลาง

300 ม.

ซ.พัทยา 13/1

ทะเล

ซ.พัทยา 9
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ถ.พัทยาสาย 2

ถ.เลียบชายหาด

ซ.พัทยา 13/3
ซ.พัทยา 13/4

ไป ถ.พัทยากลาง

500 ม. 100 ม.

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

A3
A2
A1

ถ.จ
อม

เทีย
นส

าย
 2

ถ.เ
ลีย

บช
าย
หา

ดจ
อม

เทีย
น

หา
ดจ

อม
เทีย

น

ถ.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.3
)

ถ.เ
ลีย

บช
าย
หา

ดจ
อม

เทีย
น ถ.ทัพพระยา

ถ.จอมเทียนสาย 2

ถ.บุณยกัญจนา

ถ.เทพประสิทธิ์

ไป อ.สัตหีบ

ไปพัทยาใตไปพัทยาใต

415 ม.

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.ชัยพฤกษ 

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.บุณยกัญจนา 5

ซ.บุณยกัญจนา 3

ไปเขาพระตําหนัก

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
100 ม.

ไปชายหาดพัทยา  ถ.พัทยาใต

 ถ.พัทยาสาย 2

ไป ซ.บัวขาว
ไปพัทยากลางไปพัทยากลาง



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 คนหาและเสนอซื้อทรัพย


