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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08821
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 59178  เนื้อที่ : 0-0-74.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 81/59 หมูบาน แลนด แอนด เฮาส พารค ภูเก็ต
  ซอย 2 ถนน เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.839032  LONG : 98.343015

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,100,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08412
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 96470  เนื้อที่ : 0-0-45.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 65/23 หมูบานอันดามันทรอปคอลโฮม
  ถนนเจาฟาตะวันตก (ทล.4021) ตำบลฉลอง
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.835495  LONG : 98.338572
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,900,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08481
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 79971-72  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69/516 หมูบานเจาฟาการเดนโฮม ซอย 9
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021) ตำบลฉลอง
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.846054  LONG : 98.358643

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08867

โฉนดเลขที่ : 59315  เน้ือท่ี : 0-1-75 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/83 หมูบานแลนดแอนดเฮาส พารค ภูเก็ต
  (โซนนันทวัน 2) ซอย 4/3
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.841687  LONG : 98.343140

ราคาขาย

บาท15,525,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,120,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06129
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 58831  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/58 หมูบาน แลนด แอนด เฮาส พารคภูเก็ต
  ซอยชัยพฤกษ 4 ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.838819  LONG : 98.339175
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07681
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 58945  เนื้อที่ : 0-0-86.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 84/86 หมูบาน แลนด แอนด เฮาสพารค ภูเก็ต
  ซอย 3 ถนน เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.835997  LONG : 98.341947
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,325,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09526
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 79332  เนื้อที่ : 0-0-56.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/220 หมูบาน แลนด แอนด เฮาส พารคภูเก็ต
  ซอยชัยพฤกษ 9 ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.837319  LONG : 98.337714
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09634

โฉนดเลขท่ี : 59345  เน้ือที่ : 0-0-77.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 86/11 หมูบานแลนดแอนดเฮาส พารคภูเก็ต
  ซอย 5 โซนสีวลี 2 ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021)

  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.836321  LONG : 98.345437
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,017,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09641
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 81555  เนื้อที่ : 0-1-74.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 32/8-9 ซอยไมมีชื่อ ถนนเจาฟาตะวันตก (ทล.4021)
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.862435  LONG : 98.339328

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,750,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09961
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 108716  เนื้อที่ : 0-0-87.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/62 ซอย 3 ถนนหลวงพอแชม
  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.843375  LONG : 98.344636
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,411,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08886
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 81076  เนื้อที่ : 0-1-9.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7/2 ซอยเจาฟา 53 (บางแร)
  ถนนเจาฟาตะวันตก (ทล.4021) ตำบลฉลอง
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.835700  LONG : 98.334930

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,025,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09436
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 38132  เนื้อที่ : 0-0-53.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/1 ถนนหลวงพอแชม ตำบลฉลอง
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.848606  LONG : 98.335377
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,231,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09638
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 29488  เนื้อที่ : 0-1-3.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/144 หมูบานพรพิพัฒน ซอยนานาชาติ
  ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.847604  LONG : 98.374433

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09350

โฉนดเลขท่ี : 92965  เน้ือที่ : 0-0-96 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 60/179 หมูบานสุริยพร เพลส ซอย 1

  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021)

  ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.851791  LONG : 98.357725
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บาท6,095,000
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,399,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08281
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 82588  เนื้อที่ : 0-0-84.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/40 หมูบานสุริยพร เพลส ซอยหลักโครงการ
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021) ตำบลฉลอง
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.851457  LONG : 98.357864
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-07116

โฉนดเลขท่ี : 87995  เน้ือที่ : 0-0-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 45/1 หมูบานจันทราปาหลาย 3

  ซอยมุดง ถนนเจาฟาตะวันออก ตำบลฉลอง

  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.841802  LONG : 98.370194

ราคาขาย

บาท6,870,000

K10

ทะเลอาวไทย

หมูบานจันทราปาหลาย 3 
ถ.เ
จาฟ

าใน ซ.เจาฟา 3

ซ.มุด
ง ซ.ปาหลาย

ซ.ป
าหล

าย 
2

ซ.ปาหลาย 2ซ.กรุวัฒนา

ซ.พลสมัคร
ซ.ศาลเจากวนอู

เขาเมืองภูเก็ต 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08823

โฉนดเลขท่ี : 92128  เน้ือที่ : 0-0-51 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35/29
  หมูบานเจาฟาการเดนโฮม 5 (วังถลาง)
  ซอย 2 ถนน เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.867976  LONG : 98.349336

ราคาขาย

บาท4,485,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09971

โฉนดเลขท่ี : 97401  เน้ือที่ : 0-0-38.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/551
  หมูบานพนาสนธ์ิ วิลลา (บอแร) ซอย 6
  ถนนสายนาราง-บอแร ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.851759  LONG : 98.367814

ราคาขาย

บาท4,025,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,220,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09862
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 84624  เนื้อที่ : 0-0-47.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 135/73 หมูบานศรีสุชาติแกรนดวิว 3
  ซอยรวยทรัพย 2/4 ถนนประชาสามัคคี
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.923813  LONG : 98.385473

K23

ไป ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

ไปแยกบางคูวัด

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ไป ถ.ประชาสามัคคี

210 ม.

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402)

เขาเมืองภูเก็ต

ไปอนุสาวรีย

ถ.ประชาอุทิศ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,760,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09635
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 74171  เนื้อที่ : 0-0-35.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 124/282 หมูบานศรีสุชาติแกรนดวิว 2
  ซ.ศรีสุชาติแกรนดวิว 5 ถนนสายบานทุงคา-บานควนดินแดง
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.929937  LONG : 98.385055

K24
กม.6

กม.5

กม.4

ไปแยกบางคูวัด

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.บานทุงคา-บานควนดินแดง

ถ.ประชาสามัคคี

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402)

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปอนุสาวรีย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,040,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08058
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 511-514  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 76/64 ซอยแฮปปโฮมวิลเลจ ถนนวิเศษ (ทล.4024)
  ตำบลราไวย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.782545  LONG : 98.324971

K21 กม.1

3.1 กม.

1.9 กม.

630 ม.

145 ม.

190 ม.

91 ม.
ซ.แฮปปโฮม 

ซ.แฮปปโฮม 

ไปหาดในหาน

ไปหาดในหาน

ไปแหลมพรหมเ
ทพ

ถ.วิเศษ (ทล.4024)

ถ.สายรอบเกาะ (ทล.4233)

ถ.ปฎัก (ทล.4028)ไปหาดกะตะ-กะรน

ซ.ภายในโครงการ 

ไปทาเรืออาวฉลอง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,804,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09640
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 41470  เนื้อที่ : 0-1-50.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/8 ซอยไมมีชื่อ ถนนวิเศษ (ทล.4024)
  ตำบลราไวย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.777334  LONG : 98.327090

K19

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปหาแยกฉลอง

ไปแห
ลมพร

หมเท
พ หาดรา

ไวย 

ถ.วิเศษ (ทล.4024)

100 ม.

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,256,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06912
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 74289  เนื้อที่ : 0-0-51.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 124/400 หมูบานศรีสุชาติแกรนดวิว 2 ซอย 1
  ถนนสายบานทุงคา-บานควนดินแดง ตำบลรัษฎา
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.929951  LONG : 98.387295

K22
1 กม.

76 ม.

ถ.สายบานทุงคา-บานควนดินแดน 

ถ.
สา
ยบ

าน
ทุง
คา

-บ
าน
คว
นด

ินแ
ดน

 

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) เขาตัวเมืองภูเก็ต ไปสนามบิน

ซ.1

หมูบานศรีสุชาติแกรนดวิว

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,865,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10000
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 78072  เนื้อที่ : 0-0-63.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 135/91 หมูบานปฏักวิลลา ถนนปฏัก (ทล.4028)
  ตำบลราไวย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.821228  LONG : 98.338248

K20

หาแยกฉลอง

ไปหาดราไวย 

ไปกะรน

ไปสนามบิน
เขาเมือง

ถ.วิเศษ (ทล.4024)

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4021)

ถ.เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)ถ.ปฎัก (ทล.4028)

333 ม.

400 ม.ถ.สายหลักโครงการ

K17

K18

ถ.หลักภายในโครงการ
ซ.2
ซ.4
ซ.6

ซ.3
ซ.5
ซ.7

ถ.หลักภายในโครงการ

ไป ถ.เจาฟาฯถ.ขวาง

ไป ถ.เจาฟาฯ
ถ.เหมืองเจาฟา

250 ม.

80 ม.

19 ม.

ไปกะทู

ไปหาแยกฉลอง

ไปส่ีแยกไทนาน ถ.เทศบาล (ตัดใหม)

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ไปบอแร

ไปวงเวียนเมืองทอง
ซ.เมืองทอง 1

ถ.สายนาราง-บอแร

660 ม.
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  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,760,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04518
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 104446  เนื้อที่ : 0-0-17.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 103/153 หมูบานพฤกษาวิลล เฟส 2 ซอย 4
  ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.921418  LONG : 98.384017

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03567
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 94490  เนื้อที่ : 0-0-20.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/79 หมูบานศุภาลัยซิตี้ฮิลล ซอยซิตี้ฮิลล 4
  ถนนรัษฎานุสรณ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.896764  LONG : 98.405115
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,200,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04079
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 79110  เนื้อที่ : 0-0-26.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 125/116 หมูบานร็อคการเดน เฟส 1
  ซอยหลักโครงการ ถนนสายบานทุงคา-สะป -บานควนดินแดง
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.932121  LONG : 98.381986

K29

K30 K31

50 ม.

300 ม.

140 ม.
12 ม.

ลำรางสาธารณประโยชน

ม.ศุภาลัยซิตี้ฮิลล ซ.ซิต้ีฮิลล 4 

ถ.รัษฎานุสรณ

ถ.สุรินทร

ถ.ปะเหลียน
ไป สนง.ประกันสังคม

ไป ถ.รัษฎานุสรณ
ถ.รวมพัฒนา

ถ.รวมพัฒนา

ถ.
ตร
ัง

ถ.สุรินทร ซ.3

ถ.สุรินทร ซ.2

ซ.สารวัตร

ถ.บริกร

ถ.หลวงพอ

ถ.พังงา

ถ.ดำรง

 ม.ร็อคการเดน เฟส 1

 ถ.สายบานทุงคา-บานควนดินแดง
ไปควนดินแดง

 ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.สายบานทุงคา-สะปา (ภก.3001)

Escape de Phuket Hotel

Escape Villa

ทรายหวานรีสอรท

ไปสามกอง

ไป ถนน (ทล.402)

เขาเมือง

221.53
 ม.

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.ประชาสามัคคี

ไปสามกอง

ซ.4

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08547

โฉนดเลขท่ี : 89156  เน้ือที่ : 0-0-50.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 35/485
  หมูบานเจาฟาการเดนโฮม 3 เกาะแกว ซ.22
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลเกาะแกว
  อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.956408  LONG : 98.377022

ราคาขาย

บาท4,600,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09246

โฉนดเลขท่ี : 80348  เน้ือที่ : 0-0-67.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 128/238 หมูบานทอปแลนด-รัษฎา

  ซอยทอปแลนด 8 ถนนประชาอุทิศ

  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.918740  LONG : 98.376740

ราคาขาย

บาท5,750,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08346
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 88944  เนื้อที่ : 0-0-59.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35/300 หมูบานเจาฟาการเดนโฮม 3 (เกาะแกว)
  ซอย 10 ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลเกาะแกว
  อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.957028  LONG : 98.379966

K28

ถ.หลัก
โครงก

าร
355 ม

.

140
 ม.

ไป อ.กะทู

ม.เจาฟาการเดนโฮม 3 เกาะแกว 

ถ.กะทู-
เกาะแก

ว (ภก.
3013)

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.เกาะแกว 23

ซ.เกาะแกว 33

ไปสนามบิน

ไปเชิง
ทะเล

ถ.ศรีส
ุนทร (

ทล.40
25) ถ.สายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)

ไปเมืองใหม 

K25

K26

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09346

โฉนดเลขท่ี : 88927  เน้ือที่ : 0-0-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35/274
  หมูบานเจาฟาการเดนโฮม 3 (เกาะแกว)
  ซอย 8 ถนน เทพกระษัตรี ตำบลเกาะแกว
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.957981  LONG : 98.379999

ราคาขาย

บาท3,795,000

K27

ถ.หลัก
โครงก

าร600 ม
.

162 ม
.

ไป อ.กะทู

ม.เจาฟาการเดนโฮม 3 เกาะแกว 

ถ.กะทู-
เกาะแก

ว (ภก.
3013)

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.เกาะแกว 23

ซ.เกาะแกว 33

ไปสนามบิน

ไปเชิง
ทะเล

ถ.ศรีส
ุนทร (

ทล.40
25)

ถ.สายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)

ไปเมืองใหม 

ไป ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

ไปแยกบางคูวัด

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.ประชาอุทิศ

ไป ถ.ประชาสามัคคี

240 ม.

ถ.หลัก
โครงก

าร300 ม
.

ไป อ.กะทู

ม.เจาฟาการเดนโฮม 3 เกาะแกว 

ถ.กะทู-
เกาะแก

ว (ภก.
3013)

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.เกาะแกว 23

ซ.เกาะแกว 33

ไปสนามบิน

ไปเชิง
ทะเล

ถ.ศรีสุ
นทร (

ทล.40
25) ถ.สายส่ีแยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)

ไปเมืองใหม 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,970,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04241
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 93229  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/156 หมูบานพนาสนธิ์ เรสซิเดนท ซอย 8/1
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.893103  LONG : 98.358315

K38

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

800 ม.

716
 ม. ซ.2

ไป อ.กะทู

ไปหาแยกฉลอง

เขาเมืองภูเก็ต

ถ. วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาล ที่ 9

ถ.เอกวานิช ดาราสมุทร

ไปสนามบิน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03867
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 98969  เนื้อที่ : 0-0-38.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/4 หมูบานทรงคุณนาบอน ซอย 1
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.853748  LONG : 98.354839

K39

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางซอยภายในโครงการ
  (เน้ือที่ประมาณ 4 ตรว.) ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ทรงคุณ
ซ.ภายใ

นโครงก
าร 

ไปหาแยกฉลอง

หมูบานทรงคุณนาบอน

ถ.ขวาง

 ถ
.เจ

าฟ
าต
ะว
ันอ

อก
 (ท

ล.
40

21
)

ไป ถ.เจาฟาตะวันตก

33.5ม.

70 ม.

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03770
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 74695  เนื้อที่ : 0-0-15.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/11 ซอยจี้ซั่ว ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402)
  ตำบลเกาะแกว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.962486  LONG : 98.375828
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,200,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03706
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 77094  เนื้อที่ : 0-0-23.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 43/347 หมูบานอยูเย็น ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายนาราง-บอแร ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.853967  LONG : 98.376003

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,090,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04052
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 96994  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/144 หมูบานพนาสนธิ์ วิลลา (บอแร) ซอย 9
  ถนนสายนาราง-บอแร ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.851432  LONG : 98.371696

K35

K36 K37

184
 ม.

250
 ม.

กม.10

กม.9

กม.9+750

เขาเมืองภูเก็ต

ไป อ.ถลาง

ซ.เ
กาะ
แก
ว 2

3

ซ.เ
ทศ
บา
ล 1

ซ.จี้ซั่ว

 ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402)

ไปบอแร

ถ.สายนาราง-บอแร

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.ภายในโครงการ

ซ.ธารทอง 2/1

ซ.เจริญทรัพย

ไป ถ.เจาฟาตะวันออก
ไป ถ.ศักดิเด

ช

ไป ถ.ศักดิเดช

ถ.พัฒนาทองถิ่น

340 ม.

780 ม.750 ม.

47 ม.

35 ม.
ซ.ภายในโครงการ 

ถ.ภายในโครงการ 

หมูบานอยูเย็น ถ.
สา
ยน

าร
าง

-บ
อแ

ร

ไปบอแร

ไป ถ.เจาฟาตะวันออก ถ.พัฒนาทองถ่ิน ไป ถ.ศักดิ
เดช

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03617

โฉนดเลขท่ี : 94134-35  เน้ือที่ : 0-0-37.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 32/90-91 หมูบานภูเก็ตแอททาวน 2
  ซอยภายในโครงการ ถนนพูนผล
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต
  จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.878485  LONG : 98.384234

ราคาขาย

บาท6,000,000

 

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03891

โฉนดเลขท่ี : 94264  เน้ือที่ : 0-0-26.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 32/22 หมูบาน Phuket @ Town 2

  ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ

  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.877957  LONG : 98.384769

ราคาขาย

บาท4,000,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,313,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04410
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 101223  เนื้อที่ :  0-0-30.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 531/90 หมูบาน ดิ เออรเบิรน ภูเก็ต ซอย 2
  ถนนหลิมซุยจู ตำบลตลาดใหญ
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.874136  LONG : 98.396167

K34

ไปสะพานหิน

ไปวงเวียนหอนาฬกา วงเวียนนิมิต

ถ.หลิมชุยจู
200 ม.

ถ.ภูเก็ต

ถ.ออ
งซิมผ

าย

ไป ถ.
พูนผล

K32

K33

ไป ถ.เจาฟาตะวันตก

ไปหาแยกฉลอง

ไปเขาวัง

ถ.วิรัชหงษหยก

ม.ภูเก็ตแอททาวน 2 

ถ.
บา
งก
อก

ถ.เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)

ไปสะ
พาน

หิน

ถ.พูน
ผล 120 ม.

80 ม
.

17 ม.

ถ.เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
109 ม.

ไปหาแยกฉลอง
ไปแหลมพันวา

ไปสะพานหิน

ถ.ศักดิ์เดช (ทล.4023)

โครงการ Phuket @ Town 2 

ถ.พูนผล 

ถ.บางกอก ถ.บ
าง
กอ
ก

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.ป
ฏิพ
ัทธ
ิ์



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,900,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04054
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 95782  เนื้อที่ : 0-0-31.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93/88 หมูบานชนกานต บานกลางเมือง ซอย 5
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883644  LONG : 98.367333

K43

525 ม.

ไป อ.ถลาง

ไป ถ.ปฏิพัทธิ์

ไปหาแยกฉลอง

เขาเม
ืองภูเ

ก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

 ม.ชนกานต บานกลางเมือง 

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,968,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04403
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 58247  เนื้อที่ : 0-0-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 23/269 หมูบานพนาสนธิ์ ซิตี้ ซอย 6
  ถนนเทพอนุสรณ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.865605  LONG : 98.359655

K45

หมูบานพนาสนธิ์ซิตี้

ถ.เทพอนุสรณ

ถ.สายหลักโครงการ
ไป ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4021)

ซ.หมูบานพนาสนธิ์ซิต้ี

ไป ถ.เจาฟ
าตะวันออก

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,910,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04468
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 93264  เนื้อที่ : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/266 หมูบานพนาสนธิ์ เรสซิเดนท ซอย 6
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.894296  LONG : 98.359687

K46 ไป อ.กระทู

ซ.ปุนเถากง

เขาเมืองภูเก็ต

360 ม.
140 ม.

76 ม.

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ม.พนาสนธ์ิ เรสซิเดนท

ซ.5 ซ.4

ซ.6

ซ.3 ซ.2

ถ.สายหลักโครงการ

ซ.1

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04393

โฉนดเลขท่ี : 102931  เน้ือที่ : 0-0-20.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/46 หมูบาน EVA TOWN

  ซอยภายในโครงการ ถนนเทศบาล (ตัดใหม)

  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.871709  LONG : 98.367598

ราคาขาย

บาท3,910,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04505

โฉนดเลขท่ี : 97076  เน้ือที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/226 หมู 6
  หมูบานพนาสนธ์ิ วิลลา (บอแร)
  ถนนสายนาราง-บอแร ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.850886  LONG : 98.372122

ราคาขาย

บาท3,163,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04144
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 73541  เนื้อที่ : 0-0-40.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/212 หมูบานสวนหลวงเจาฟา (บานเสริมทรัพย 3)
  ซอยเสริมทรัพย 12 ถนนวิรัชหงสหยก ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884335  LONG : 98.371203

K44

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.วิรัชหงษหยก

ซ.เสริมทรัพย 1

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

650 ม.

260 ม.
125 ม.

ไปหาแยกฉลอง
ไปสี่แยกดาราสมุทร

เขาเมืองภูเก็ต

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,635,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04329
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 94068  เนื้อที่ : 0-0-33.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93/44 หมูบานชนกานต บานกลางเมือง ซอย 3
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883906  LONG : 98.367771

K42

ไปหาแยกฉลอง

ไป อ.กระทู

ไปเกาะแกว

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

220 ม. 270 ม.

115
 ม.

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.หงษหยกอุทิศ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03599
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 93400  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/143 หมูบานพนาสนธ์ิ เรสซิเดนท ซอย 4
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.893098  LONG : 98.359236

K47

850 ม.

280 ม.

65 ม.

200 ม.

ไป อ.กระทู

ไปฉลอง

ไป ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ม.พนาสนธิ์ เรสซิเดนท

ซ.4
ซ.5

ซ.6
ซ.3

ซ.1

ซ.2

ไปสนามบิน

K40

K41

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปแยกเซ็นทรัล

ไปฉ
ลอง

195 ม.

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4021)
ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปแยกดาวรุง

136 ม.

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.ส
ายน

ารา
ง-บ

อแ
ร

ไปบานบอแร

ไป ถ.ศักดิเดช

หมูบาน พนาสนธิ์ วิลลา (บอแร) 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,050,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03766
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 54389  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4/88 หมูบานเทพสตรี ซอยภายในโครงการ
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลรัษฎา
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.906161  LONG : 98.390742
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04001
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 794-795  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโครงการบานภูกะรน ซ.ปฎัก 7 ถ.ปฎัก (ทล.4028)
  ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.826999  LONG : 98.301418

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,350,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04357
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 88747-48  เนื้อที่ : 0-0-37.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/12 ถนนเจาฟาตะวันตก (ทล.4022)
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.878066  LONG : 98.363480
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,300,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04437
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 87058  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 37/10 ถนนสายบานนาราง-บอแร
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.8536447  LONG : 98.3766653

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04380
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 28164  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 37/9 ถนนสายบานนาราง-บอแร
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.8536813  LONG : 98.3766719
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04135
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 100528  เนื้อที่ : 0-0-24.20 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 51/42 ถนนเทพอนุสรณ ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.866787  LONG : 98.356639

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04346
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 42440  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71 หมูบานภูเก็ตวิลลา 1 ซอยเยาวราช 1
  ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต
  จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.905720  LONG : 98.375667
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03932
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 100529  เนื้อที่ : 0-0-16.10 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 51/43 ถนนเทพอนุสรณ ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.866770  LONG : 98.356690

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04361

โฉนดเลขท่ี : 9052, 41956, 41959 เน้ือที่ : 0-1-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/3, 18/69-71

  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลรัษฎา

  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.920278  LONG : 98.395887

ราคาขาย

บาท23,919,000
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04112
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 65655  เนื้อที่ : 0-0-22.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/33 ซอยเอกศิริชัย ถนนแมหลวน
  แยกจากถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.88868  LONG : 98.381118
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,720,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10474
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 33373  เนื้อที่ : 0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไสยวน 15 ถนนสายไสยวน-ในหาน (ภก.4009)
  ตำบลราไวย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.799535  LONG : 98.329816

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 10-88-00130
อาคารสำนักงาน

โฉนดเลขที่ : 73228  เนื้อที่ : 0-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 14/14 ซอยไมมีชื่อ ถนนบานระเง็ง
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.886869  LONG : 98.367822
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 10-88-00145
อาคารสำนักงาน

โฉนดเลขที่ : 60704  เนื้อที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/11 หมูบานเอ็กคลู ซีฟ โฮมออฟฟศ
  ซอยภายในโครงการ ถนนเจาฟาตะวันตก (ทล.4022)
  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.880494  LONG : 98.364379

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,372,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01885
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 8/478 ชั้น 14  เนื้อที่ : 51.55 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/478 อาคาร ชั้น 14 อาคาร 1
  โครงการศุภาลัยปารค @ดาวนทาวน ภูเก็ต
  ถนนสุทัศน ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.887280  LONG : 98.392815
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,171,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01842
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 8/72 ชั้น 3  เนื้อที่ : 43.06 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/72 อาคาร ชั้น 3
  โครงการศุภาลัยปารค @ ดาวนทาวน ภูเก็ต
  ถนนสุทัศน ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.887280  LONG : 98.932759

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04430

โฉนดเลขท่ี : 98651  เน้ือที่ : 0-0-29.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 88/14 หมูบาน @ THE TREE

  ถนนสายบานราไวย-บานในหาน

  ตำบลราไวย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.774226  LONG : 98.318062

ราคาขาย

บาท7,000,000

K57

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,599,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01676
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 8/7 ชั้น 2  เนื้อที่ : 38.07 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/7 อาคาร ชั้น 2
  โครงการศุภาลัย ปารค @ดาวนทาวน ภูเก็ต
  ถนนสุทัศน ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.887261  LONG : 98.392861
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,331,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01777
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 8/160 ชั้น 6   เนื้อที่ : 29.57 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/160 อาคาร ชั้น 6
  โครงการศุภาลัย ปารค @ดาวนทาวน ภูเก็ต
  ถนนสุทัศน ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.887351  LONG : 98.393093
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ไป ถ.เจาฟาตะวันตก 

เขาเมืองภูเก็ต เขาเมืองภูเก็ต

ไปส่ีแยกไทนาน

ไปหาแยกฉลอง

ไปอาวมะขาม

ไปหาแยกฉลอง

ไปหาแยกฉลอง

ไปหาดในหาน

850 ม.

120 ม.

ไปหาดราไวย 

ถ.วิเศษ (ทล.4024)

ถ.สายไสยวน-ในหาน (ภก.4009)

ซ.ไสยวน 16
ซ.ไสยวน 15ซ.ไสยวน 14ซ.ไสยวน 13

ไปหาแยกฉลอง

420 ม. 310 ม.

ไป อ.กะทู, ปาตอง ไป อ.กะทู

ไป อ.ถลาง

ไป อ.ถลาง ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ถ.รวมพัฒนา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ถ.เยาวราช ถ.เยา
วราช

 

 โครงการศุภาลัย ปารค @ ดาวนทาวน ภูเก็ต

ถ.สุทัศน 

ไปหาแยกฉลอง

420 ม. 310 ม.

ไป อ.กะทู, ปาตอง ไป อ.กะทู

ไป อ.ถลาง

ไป อ.ถลาง ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ถ.รวมพัฒนา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ถ.เยาวราช ถ.เยา
วราช

 

 โครงการศุภาลัย ปารค @ ดาวนทาวน ภูเก็ต

ถ.สุทัศน 

ไปหาแยกฉลอง

420 ม. 310 ม.

ไป อ.กะทู, ปาตอง ไป อ.กะทู

ไป อ.ถลาง

ไป อ.ถลาง ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ถ.รวมพัฒนา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ถ.เยาวราช ถ.เยา
วราช

 

 โครงการศุภาลัย ปารค @ ดาวนทาวน ภูเก็ต

ถ.สุทัศน 

ไปหาแยกฉลอง

420 ม. 310 ม.

ไป อ.กะทู, ปาตอง ไป อ.กะทู

ไป อ.ถลาง

ไป อ.ถลาง ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ถ.รวมพัฒนา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

ถ.เยาวราช ถ.เยา
วราช

 

 โครงการศุภาลัย ปารค @ ดาวนทาวน ภูเก็ต

ถ.สุทัศน 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,067,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01487
หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 7.888889  LONG : 98.389856
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,376,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01783
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 61/33 ชั้น 2  เนื้อที่ : 38.26 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/33 อาคาร ชั้น 2 อาคาร 1
  โครงการภูเก็ตอเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนเทพกระษัตรี
  ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888990  LONG : 98.389872

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,557,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01506
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 146/168 ชั้น 6  เนื้อที่ : 36.20 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 146/168 อาคาร ชั้น 6 อาคาร 1 (E)
  โครงการเดอะกรีนเพลส คอนโดมิเนียม 1
  ถนนเอกวานิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.896505  LONG : 98.375139
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,749,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01952
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 146/138 ชั้น 5  เนื้อที่ : 36.20 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 146/138 อาคาร ชั้น 5 อาคาร 1
  โครงการเดอะกรีนเพลส คอนโดมิเนียม 1 ถนนเอกวานิช
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.896560  LONG : 98.375161

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,529,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01689
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 146/23 ชั้น 1  เนื้อที่ : 36.40 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 146/23 อาคาร ชั้น 1 อาคาร 1 E
  โครงการเดอะกรีนเพลส คอนโดมิเนียม 1
  ถนนเอกวานิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.896584  LONG : 98.374974
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,521,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01572
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 146/8 ชั้น 1  เนื้อที่ : 36.20 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 146/8 โครงการเดอะกรีนเพลสคอนโดมิเนียม 1
  ถนนเอกวานิช ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.896556  LONG : 98.375020

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,566,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01698
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 24/161 ชั้น 4  เนื้อที่ : 29.27 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/161 อาคาร ชั้น 4
  โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม ซ.สุขสันติ ถ.แมหลวน
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888527  LONG : 98.379069
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,044,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01780
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 5/76 ชั้น 2  เนื้อที่ : 40.33 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 5/76 อาคาร ชั้น 2 อาคาร A
  โครงการพรสวรรค คอนโดเทล ซอยภายในโครงการ
  ถนนเจาฟาตะวันออก (ทล.4021) ตำบลวิชิต
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.863373  LONG : 98.369106

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01795

หองชุดเลขท่ี : 155/383 ชั้น 7  เน้ือที่ : 34.34 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 155/383 อาคาร ชั้น 7 อาคาร C
  โครงการเดอะเบส อัพทาวน-ภูเก็ต
  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลรัษฎา
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.910050  LONG : 98.369028

ราคาขาย

บาท3,194,000

หองชุดเลขที่ : 61/37 ชั้น 3  เนื้อที่ : 38.27 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/37 อาคาร ชั้น 3
  โครงการภูเก็ต อเวนิว คอนโดมิเนียม ถนนเทพกระษัตรี
  (ทล.402) ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

K68K67

K66

K69 K70

K71 K72

K73 K74

1.9 กม.

1.9 กม.

ถ.เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)
ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ไปสามกอง
ไป อ.กะทู 

ถ.วิชิตสงคราม

ถ.เยาวราช

ไปหาแยกฉลอง

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402)

ถ.ดีบุก
ถ.ถลาง

ไปสวนหลวง ร.9

ถ.ปฏิพัทธิ์

ถ.เยาวราช 

ที่วาการอําเภอเมืองภูเก็ต

เขารัง
 อาคารชุดภูเก็ต อเวนิว คอนโดมิเนียม

ถ.เทพกระษัตรี
ถ.มนตรี

ถ.สุรินทร

 ถ.พังงา

ถ.ทุงค
า

ประมาณ 325 ม.

ถ.พระภูเก็ต
แกว

400 ม.

ไป อ.กะทู

ไปส่ีแยกดาราสมุทร

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.ศรีสุชาติ 2

ไปสนามบิน

ถ.เยาวราช
 

โครงการเดอะเบส อัพทาวน-ภูเก็ต 

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ไปสนามบิน

เดอะกรีนเพลสคอนโดฯ 1
ถ.เอกวานิช

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ไปปาตอง

ไปปาตอง

1,400 ม.

50 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไป ม.ราชภัฎภูเก็ต

ไปหาแยกฉลอง

ไปสนามบิน

เดอะกรีนเพลสคอนโดฯ 1
ถ.เอกวานิช

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ไปปาตอง

ไปปาตอง

1,400 ม.

50 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไป ม.ราชภัฎภูเก็ต

ไปหาแยกฉลอง

ไปสนามบิน

เดอะกรีนเพลสคอนโดฯ 1
ถ.เอกวานิช

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ไปปาตอง

ไปปาตอง

1,400 ม.

50 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไป ม.ราชภัฎภูเก็ต

ไปหาแยกฉลอง

ไปสนามบิน

เดอะกรีนเพลสคอนโดฯ 1
ถ.เอกวานิช

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ไปปาตอง

ไปปาตอง

1,400 ม.

50 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไป ม.ราชภัฎภูเก็ต

ไปหาแยกฉลอง

ไปฉลอง

ถ.เทศบาลตัดใหม

ถ.เจาฟาตะวันออก (ทล.4021)

115 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.พัฒนาทองถิ่น

50 ม.
955 ม.

โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม 

ซ.สุขสันติ

 ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.สายกระทู-สามกอง

ถ.เทพกระษัตรี(ทล.402)

ไปกระทู

ไปถลาง

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปสามกอง

ถ.เยาวราช
ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ถลาง
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01818

หองชุดเลขที่ : 24/239 ชั้น 7 เน้ือที่ : 43.66 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/239 อาคาร ชั้น 7 อาคาร 1
  โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม
  ซอยสุขสันติ ถนนแมหลวน ตำบลตลาดเหนือ
  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888515  LONG : 98.379274

ราคาขาย

บาท2,934,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,051,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01693
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 24/137 ชั้น 3  เนื้อที่ : 42.28 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/137 อาคาร ชั้น 3
  โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม ซ.สุขสันติ ถ.แมหลวน
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888534  LONG : 98.379184
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,570,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01445
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 24/88-89 ชั้น 2  เนื้อที่ : 57.11 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/88-89 อาคาร ชั้น 2
  โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม ซ.สุขสันติ ถ.แมหลวน
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888554  LONG : 98.379120

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท17,425,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01451
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 171/78 ชั้น 3 อาคาร ไอ (I)  เน้ือที่ : 212.50 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 171/78 อาคาร ชั้น 3 อาคารชุดบานยามู คอนโดมิเนียม
  ถนนบานผักฉีด-บานยามู (ภก.4003) ตำบลปาคลอก
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.991746  LONG : 98.415516
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,049,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01696
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 24/134 ชั้น 3  เนื้อที่ : 42.68 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/134 อาคาร ชั้น 3
  โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม ซ.สุขสันติ ถ.แมหลวน
  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.888507  LONG : 98.379183

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04428
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 30700  เนื้อที่ : 0-0-22.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/1 หมูบานบานสวนอยูเจริญ
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.987913  LONG : 98.371495
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,945,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04556
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 39391  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 310/137 ตลาดสดเทศบาลเทพกระษัตรี
  ซ.ดอนจอมเฒา 1 ถ.สายเทพกระษัตรี-บานดอน-เชิงทะเล
  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.026425  LONG : 98.331092

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04268
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 27145  เนื้อที่ : 0-0-26.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/41 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเมืองใหม-แหลมทราย
  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.110945  LONG : 98.364475
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03975
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 26153-54  เนื้อที่ : 0-0-40.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 135/24 ซอยภายในโครงการ
  ถนนทาเรือ-เกาะแกว ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.977202  LONG : 98.373004

K75

50 ม.
955 ม.

โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม 

ซ.สุขสันติ

 ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.สายกระทู-สามกอง

ถ.เทพกระษัตรี(ทล.402)

ไปกระทู

ไปถลาง

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปสามกอง

ถ.เยาวราช
ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

K76 K77

K78 K79

K80 K81

K82 K83

50 ม.
955 ม.

โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม 

ซ.สุขสันติ

 ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.สายกระทู-สามกอง

ถ.เทพกระษัตรี(ทล.402)

ไปกระทู

ไปถลาง

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปสามกอง

ถ.เยาวราช
ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

50 ม.
955 ม.

โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม 

ซ.สุขสันติ

 ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.สายกระทู-สามกอง

ถ.เทพกระษัตรี(ทล.402)

ไปกระทู

ไปถลาง

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปสามกอง

ถ.เยาวราช
ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

50 ม.
955 ม.

โครงการดิโฮมเพลส คอนโดมิเนียม 

ซ.สุขสันติ

 ถ.แมหลวน

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.สายกระทู-สามกอง

ถ.เทพกระษัตรี(ทล.402)

ไปกระทู

ไปถลาง

ถ.เจาฟาตะวันตก (ทล.4022)

ถ.วิรัชหงษหยก

ถ.เทศบาลตัดใหม

ไปสามกอง

ถ.เยาวราช
ถ.เยาวราช

เขาเมืองภูเก็ต

กม.5

กม.3

3 กม.

เขาเมืองภูเก็ต

ถนนเทพกระษัตรี 

รร.บานทาเรือ ทะเลอันดามัน

ทะเลอันดามัน

ถ.สายทาเรือ-ปาคลอก-เมืองใหม (ทล.4027)

วัดปาคลอก

อาคารไอ อาคารชุดบานยาม
คอนโดมิเนีียม 

ถนนบานผักฉีด-บานยามู (ภก.4003) 

หมายเหตุ : ใชประโยชนรวมกันกับคูหาขางเคียงดานทิศตะวันตก (บานเลขที่ 9) โดย
  เปดผนังทะลุถึงกันบางสวน (เปนชองประตู) โดยมีบันไดขึ้น-ลง ทั้ง 2 คูหา
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไปปาคลอก, เมืองใหม

1.09
 กม

.
ไป อ.ถลาง

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ถ.ศรีสุนทร (ทล.4025)

ม.บานสวนอยูเจริญ 

ถ.สา
ยสี่แ

ยกท
าเรือ

-เมือ
งให

ม (ท
ล.40

27)

กม.1

กม.2

อนุสาวรียทาว
เทพกระษัตรี
ทาวศรีสุนทร

ถ.ศร
ีสุนท

ร

ซ.หัวทา

ถ.เทพกษัตรี (ทล.402)

หมายเหตุ : มีปญหาทางเขา-ออก ทางยังไมไดจดภารจำยอม

3 กม.

130 ม.

ไป อ.ถลาง

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

ไปสนา
มบิน

ไป จ.พังงา

ไปบานพารา

ถ.สายเมืองใหม-ปาคลอก (ทล.4027)

ถ.สายเมืองใหม-แหลมทราย

ไปสนามบิน

ไปเชิงทะเล

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.ดอนจอมเฒา

ซ.ดอนจอมเฒา 1 ถ.เทพกระษัตรี

ถ.สายเทพกระษัตรี-บานดอน-เชิงทะเล (ทล.4030)

75 ม.

200 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09815

โฉนดเลขท่ี : 43327  เน้ือที่ : 0-0-64.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/65 ซอยเวสท ฮิลล 1

  ถนนศรีสุนทร (ทล.4025) ตำบลศรีสุนทร

  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.979208  LONG : 98.353453

ราคาขาย

บาท6,900,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07419
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 43401  เนื้อที่ : 0-0-75.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/17 หมูบานศุภาลัย ฮิลล ซอยเวสทฮิลล 1
  ถนนศรีสุนทร (ทล.4025) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.979265  LONG : 98.354298
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,555,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08933
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 43385  เนื้อที่ : 0-0-63.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/130 หมูบานศุภาลัย ฮิลล ซอยเวสท ฮิลล 2
  ถนนศรีสุนทร (ทล.4025) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.978701  LONG : 98.354822

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08388
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 37929  เนื้อที่ : 0-0-96.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 159/119 หมูบานบานสวนอยูเจริญ 3
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.686081  LONG : 98.354490
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,485,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09276
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 20843  เนื้อที่ : 0-0-54.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/3 หมูบานเคหะชุมชนภูเก็ต 2
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต

GPS LAT : 7.999890  LONG : 98.344950

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08009
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 36548  เนื้อที่ : 0-0-55.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/43 หมูบานพนาสนธิ์ ปารควิลล 3 ซอย 3
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.997254  LONG : 98.349453
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,200,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06929
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 42306  เนื้อที่ : 0-0-67.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/68 หมูบานไพรมเพลส ซอย 1/1
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.981782  LONG : 98.371525

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,035,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09840
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13030  เนื้อที่ : 0-0-25.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 72 ถนนสายรอบหมูบาน
  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.042806  LONG : 98.324596
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,900,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07722
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 36308  เนื้อที่ : 0-0-67.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 166/76 หมูบานธนาภา พารควิว ภูเก็ต ซอย 8
  ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ตำบลศรีสุนทร
  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.980189  LONG : 98.371909

K84

K85 K86

K87 K88

K89 K90

K91 K92

900 ม.110 ม.270 ม.

32 ม.

ไป อ.ถลาง

ไปเชิงทะเล

เขาเมืองภูเก็ต

ไปปาคลอก

ถ.ศรีสุนทร (ทล.4025)

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

900 ม.110 ม.300 ม.

ไป อ.ถลาง

ไปเชิงทะเล

เขาเมืองภูเก็ต

ไปปาคลอก

สี่แยกอนุสาวรีย

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.403)

ถ .ศรีสุนทร (ทล.4025)

ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.สายบานแหลมหิน-ทาเทียบเรือประมง

ถ.สายทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)

900 ม.

110 ม.

30 ม.
160 ม.

ไปเชิงทะเล

ไป อ.ถลาง

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.ศรีสุนทร (ทล.4025)ซ.เวสทฮิลล 1 
 หมูบานศุภาลัย ฮิลล 

320 ม. ซ.1
ซ.2
ซ.3
ซ.4
ซ.5
ซ.6

ซ.หลักภายในโครงการ

ไป อ.ถลาง

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) 

เขาเมืองภูเก็ต
กม.13

กม.14

กม.14+600

500 ม.

115 ม.

ไปสนามบิน

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.
บา
นใ
หญ



ถ.หลักภายในโครงการ

ถ.เทพกระษัตรี (ทล.402) ซ.5
ซ.4

ไปอนุสาวรียฯ

90 ม.

119 ม.

800 ม.

400
 ม.

ไปเมืองใหม
หมูบานอยูเจริญ 5

กม.1

ไปเชิงทะเล

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เ
ทพ
กระ
ษัต
รี (ท

ล.4
02)

ไปสนามบิน

ถ.สายทาเรือ-เมืองใหม-ปาคลอก (ทล.4027)150 ม.

102 ม.

กม.15

กม.14

200 ม.

244 ม.

วัดศรีสุนทร

สํานักงานเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

ซ.3 ม.พนาสนธิ์ ปารควิลล 3 
ถ.หลักโครงการ

ไปสนามบิน

ถ.
เท
พก

ษัต
รี 
(ท
ล.

40
2)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.หัวทา80 ม.

410 ม. 210 ม.

26 ม.

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เทพกษัตรี (ทล.402)

ซ.8
ซ.9

ซ.4

ซ.5 ซ.7
ซ.6

ซ.3

ซ.1

หมูบานธนาภา พารควิว ภูเก็ต 

ไปสนามบิน

ไปเชิงทะเล
ไปปาคลอก

ไปสนามบินภูเก็ต

ไปบานเหรียง

ไปบรรจบ ถ.สาย (ทล.402)

400 ม.

ถ.สายรอบหมูบาน

ถ.สายบานพรุสมภาร-งานทวี



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,290,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09564
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45412  เนื้อที่ : 0-0-53.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/28 หมูบานศุภาลัย การเดนวิลล 
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.992270  LONG : 98.384558
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,357,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09255
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2638  เนื้อที่ : 3-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 145, 145/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสวนมะพราว-ดานหยิด (ภก.2015)
  ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.163399  LONG : 98.316198

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,862,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09185
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47356  เนื้อที่ : 0-2-59.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 13/96 ซอยปาสัก 4
  ถนนสายบานดอน-เชิงทะเล (ทล.4030)
  ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.001050  LONG : 98.311823
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,109,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09321
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14817  เนื้อที่ : 0-0-75.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85 ซอยวัดพระทอง ถนนเทพกระษัตรี (ทล.402)
  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.033523  LONG : 98.334968

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,888,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09424
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45457  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/49 หมูบานศุภาลัย การเดนวิลล ซอยอันดามัน 4
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.992256  LONG : 98.385342
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,175,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09342
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 40235  เนื้อที่ : 0-1-1.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 116/42 หมูบานดอลฟนท ซอยหลักโครงการ
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.985110  LONG : 98.372749

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,450,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09329
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 24895  เนื้อที่ : 0-0-56.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/132 หมูบานบานสวนเนรมิต 1
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.985585  LONG : 98.372222
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08293
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 32740  เนื้อที่ : 0-0-63.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/7 หมูบานธนพรปารควิลล ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.020992  LONG : 98.406313

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท12,424,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10467
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 35585-87  เนื้อที่ : 2-3-99.70 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานทามะพราว-บานปาคลองชีพ
  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.064011  LONG : 98.355345
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,761,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09834
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45320  เนื้อที่ : 0-0-67.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/21 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสี่แยกทาเรือ-เมืองใหม (ทล.4027)
  ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 8.020384  LONG : 98.406042
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หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ก
ะท

ู รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09125

โฉนดเลขท่ี : 13065  เน้ือที่ : 0-0-55.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 16/85 ซอย 2/1

  ถนนพระภูเก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.912693  LONG : 98.343364

ราคาขาย

บาท6,095,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06942
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 10858  เนื้อที่ : 0-0-82.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 123/194 หมูบานบางทองพารควิลล
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.904627  LONG : 98.332625
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,474,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09528
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 13038  เนื้อที่ : 0-0-60.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 16/61 ซอยภูเก็ตวิลลากะทู 2/3 ถนนกะทู-ปาตอง
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.911900  LONG : 98.343787

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,870,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08451
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14896  เนื้อที่ : 0-0-36.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/57 หมูบานพนาสนธ์ิ ไพรเวทโฮม ซอย 3
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919607  LONG : 98.338707
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,370,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09633
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14957  เนื้อที่ : 0-0-36.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/118 หมูบานพนาสนธิ์ ไพรเวทโฮม ซอย 6
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919414  LONG : 98.337910

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09180
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14931  เนื้อที่ : 0-0-36.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/92 หมูบานพนาสนธ์ิ ไพรเวทโฮม ซอย 5
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919341  LONG : 98.338328
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,800,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08550
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 14962  เนื้อที่ : 0-0-36.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/123 หมูบานพนาสนธิ์ ไพรเวท โฮม ซอย 6
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.918959  LONG : 98.338115

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,405,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10044
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7414  เนื้อที่ : 0-0-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/81 หมูบานกรีนวิลล วิลลา ซอยควนยาง
  ถนนพระบารมี (ทล.4029) ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.903768  LONG : 98.317646
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,680,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08876
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6538  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 98/13 หมูบานภูเก็ตวัลเลย ซอย 1
  ถนนพระภูเก็ตแกว ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.911236  LONG : 98.355893
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ซ.บางทอง 2

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ไปปาตอง

ถ.หลัก
ภายใน

โครงกา
ร

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.3

ซ.หลักภายในโครงการ

ซ.บางทอง ซ.ตากแดด

1.9 ก
ม.

90 ม.
750 ม.

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระบารมี (ทล.4029)
ถ.พ ระภูเ

ก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 

ซ.น้ําตกกะทู
ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.3

ซ.หลักภายในโครงการ

ซ.บางทอง ซ.ตากแดด

1.9 ก
ม.

195 ม
.

750 ม.

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระบารมี (ทล.4029)
ถ.พ ระภูเ

ก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 

ซ.น้ําตกกะทู

ถ.หลัก
ภายใน

โครงกา
ร

ถ.พระภูเก็ตแกว

ถ.หลัก
ภายใน

โครงกา
ร

ถ.หลักภายในโครงการ
ซ.น้ําตกกะทู

ซ.หลักภายในโครงการ

ซ.6

ซ.บางทอง ซ.ตากแดด

1.9 ก
ม.

195 ม.55 ม.

750 ม.

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

กะทู ซ.4กะทู ซ.6

ม.พนาสนธ์ิ ไพรเวท โฮม ซ.6

ถ.หลัก
ภายใน

โครงกา
ร

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.5

ซ.หลักภายในโครงการ

ซ.บางทอง ซ.ตากแดด

1.9 ก
ม.

187 ม
.

750 ม.

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระบารมี (ทล.4029)
ถ.พ ระภูเ

ก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 

ซ.น้ําตกกะทู

ไปหาแยกฉลอง

9 ม.

440 ม.

850 ม.

ไปปาตอง

ไปวัดกระทู ไปสี่แยกเก็ตโฮ

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบิน

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถ.พระภูเก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 

ถ.สายกระทู-ปาตอง

ไป อ.กระทู

ซ.1 

ซ.2

ม.ภูเก็ตวิลลากะทู 

ประมาณ 200 ม.

ไปหาดปาตอง

ไป อ.กระทู

ซ.ควนยาง

205 ม
.

ถ.พระบารมี (ทล.4029)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06431

โฉนดเลขท่ี : 3582  เน้ือที่ : 0-3-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/14 ซอยไมมีชื่อ
  แยกจากซอยควนยาง ถ.พระบารมี (ทล.4029)

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.905036  LONG : 98.316366

ราคาขาย

บาท19,723,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,089,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09588
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12777  เนื้อที่ : 0-0-44.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 109/61 ซอยพิศิษฐกรณีย 15 ถนนพิศิษฐกรณีย
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.895250  LONG : 98.308342

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07590
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6727  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 154 หมูบานปาตอง เนชอรัลโฮม
  ซอยภายในโครงการ ถนนโครงการสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884921  LONG : 98.296579

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06774
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6722  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 134 หมูบานปาตอง เนเซอรัลโฮม
  ซอยภายในโครงการ ถนนพระเมตตา
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884903  LONG : 98.296359

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,710,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09391
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6540  เนื้อที่ : 0-0-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 16 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.878707  LONG : 98.294766

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,400,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03765
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 14331  เนื้อที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7/53 ซอยไมมีชื่อ ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919551  LONG : 98.333635

K11
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K11
5

K11
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03865
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 14614  เนื้อที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7/45 ซอยไมมีชื่อ ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919802  LONG : 98.333453

K11
8

K11
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09988

ราคาขาย

บาท20,266,000

โฉนดเลขท่ี : 13661  เน้ือที่ : 0-0-76 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/51 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว)

  ถนนโครงการสาย ก. ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884482  LONG : 98.298495

K11
3

ม.เดอะอันดามันฮิลลส

ซ.ควนยางถ.ทวีวงศ(ทล.4233)

หา
ดป

าต
อง

ถ.ราษฏรอุทิศ 200 ป

86 ม.400 ม.

ม.ปาตอง เนเซอรัลโฮม 

คลองปากบาง

ไปหาดก
ะตะ, กะ

รน

ไป ถ.ไส
น้ําเย็น

ถ.นาใน

ถ.ราษฎ
รอุทิศ 

200 ป
ไปหาด

ปาตอง

ถ.ประชานุเคราะห ถ.ผังเมื
อง สา

ย ก

54 ม.

ไปหาดกะตะกะรน

ถ.น
าใน

ถ.
นา
ใน

 ซ.ภาย
ในโครง

การ 

หมูบานปาตอง เนชอรัลโฮม 

ไปหาดปาตอง ถ.ไสนํ้าเย็น

ไป ถ.ไสน้ําเย็น

ไป ถ.ไสน้ําเย็น

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

1.46 กม.

 ซ.ภายในโครงการ 

37 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ ซ.ภาย
ในโคร

งการ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ 

ไปเทศบาลกะทู

ถ.ภูเก็ตวิลลากะทู สาย ก

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020) 

ซ.ไมม
ีชื่อ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ

ซ.ไมมีชื่อ 

75 ม.

ถ.ภูเก็ตวิลลา-กะทู สาย ก.

ไปเทศบาลกะทู 

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป
180 ม.

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.พระเมตตา

ไปหนาหาดปาตอง

ไป ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ซ.พิศิษฐกรณีย 15

ซ.คลองบางพรุเรียน

ถ.พิศิษฐกรณีย

168 ม.

ไปหาดกะรน

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.มณีศรี
ซ.เพชรกูด

285 ม.

ไป ถ.พระบารมี (ทล.4029)

สี่แยกประชานุเคราะห

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04520

โฉนดเลขท่ี : 11260  เน้ือที่ : 0-0-27.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 113/250 หมูบานอนุภาษกอลฟวิลล

  ซอย 11 ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.905189  LONG : 98.348544

ราคาขาย

บาท3,910,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03912
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 14357  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 116/20 หมูบานสบายวิลเลจ ซอยภายในโครงการ
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.918092  LONG : 98.345479
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04081
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 12326  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 94/94 หมูบานรัชพร ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.899272  LONG : 98.349940

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04059
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 8362  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/107 หมูบานภูเก็ตโกลเดนวิลล 1
  ซอยภายในโครงการ ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4022)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.899100  LONG : 98.338006
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04028
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13416  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/299 หมูบานภูเก็ตโกลเดนวิลล 5 ซอย 4
  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020) ตำบลกะทู
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.917100  LONG : 98.332055

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03665
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 7449  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/43 ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองบางวัด
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900978  LONG : 98.308642
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,900,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03586
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 3324 เนื้อที่ : 0-0-26 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 118/6 ซอยไมมีชื่อ ถนนพิศิษฐกรณีย
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.897799  LONG : 98.310209
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04003

ราคาขาย

บาท2,450,000

โฉนดเลขท่ี : 14332  เน้ือที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7/54 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919537  LONG : 98.333699

K12
0

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.บางทอง

ซ.ไมมีชื่อ 

600 ม.

100 ม.

ไปเทศบาลเมืองกะทู

เขาเม
ืองภูเ

ก็ต
ซ.ตากแดด

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิช
ิตสงค

ราม 
(ทล.

4020
)

ไปส่ีแยกทุงทอง, หาดปาตอง

ซ.ไมมีชื่อ 145 ม.

32 ม.
ซ.ภายในโครงการ

ซ.ภายในโครงการ

1.23 กม.

140 ม.

32 ม.

 หมูบานสบายวิลเลจ 

ซ.ภายในโครงการ 

ซ.กระทู 6

ซ.กระทู 4
ถ.หลักภายในโครงการ 

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.
4020)

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระแกวภูเก็ต
ไปแยกโลตัส

ไปแยกทุงทอง

ไป อ.ปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

165 ม.

34 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ 

ซ.2

ซ.1 ซ.3 ซ.5
ซ.7

ซ.4

ซ.6

ซ.8

ซ.ภาย
ในโคร

งการ ซ.ภาย
ในโครง

การ 

ถ.ภาย
ในโคร

งการ 

ไปเทศบาลกะทู

ไปส่ีแยกอูทอง

ถ.ภูเก็ตวิลลากะทู สาย ก.

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020) 

ถ.หลัก
ภายใน

โครงกา
ร

ถ.หลักภายในโครงการ

ซ.หลักภายในโครงการ

ถ.หลักภายในโครงการ
ซ.ชลประทาน

ซ.ทรายทอง

หมูบานภูเก็ตโกลเดนทวิว 1

ซ.บางทอง ซ.ตากแดด

1.9 ก
ม. 750 ม.

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ซ.4/4
ถ.พ ระภูเ

ก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 
ถ.พ ระภูเ

ก็ตแกว (สายกะทู-สามกอง) 

290 ม.

ม.ภูเก็ตวิลลา-กะทู 

50 ม.
90 ม. 200 ม.

30 ม.ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ทวีวงค

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

เขาเมืองภูเก็ต

ไป ซ.บางลาไปหาดกมลา

ถ.ราษฎรอุทิศ

ถ.โครงการ สาย ก.
ไปหางจังซีลอน

หาดปาตอง

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.พิศิษฐกรณีย
ถ.สาย 50 ป

400 ม. 37.5 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ไปหาดปาตอง

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางลํ้าแนวเขตถนน
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

เขาเมืองภูเก็ต
ถ.พิศิษฐกรณีย 

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ถ.โครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไป ถ.นาใน

ไปหางจังซีลอน

ไปหาดปาตอง

250 ม.

ถ.หลักภายในโครงการ

ไป ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.พระภูเก็ตแกว ไปแยกโลตัส

ไปแยกเก็ตโฮ

70.5 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ 

ซ.ภาย
ในโคร

งการ ซ.ภาย
ในโครง

การ 

ถ.ภาย
ในโคร

งการ 

ไปเทศบาลกะทู

ไปสี่แยกอูทอง

ถ.ภูเก็ตวิลลากะทู สาย ก.

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020) 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03962
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13843  เนื้อที่ : 0-0-17.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/43 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ถ.โครงการสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884230  LONG : 98.298925
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03746
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13810  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/9 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ซอยภายในโครงการ
  ถนนโครงการสาย ก. ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883908  LONG : 98.299074

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04038
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13699  เนื้อที่ : 0-0-17.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/12 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ถ.โครงการ สาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884098  LONG : 98.299089

K13
2

K13
3

K13
1

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,325,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04191
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 12610  เนื้อที่ : 0-0-14.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/46 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ถนนพระเมตตา
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884442  LONG : 98.298874

K13
5

ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ไมมีชื่อ

หมูบานโครงการทาวนโฮม (เจสาว)

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00
ป

ไปหาดปาตอง

รพ.ปาตอง

ถ.ใสน้ำเย็น

ซ.ตลาดสดบันซาน

สถานีตำรวจปาตอง

ไปหาดปาตอง

ไปกะรน

ไป ถ.พระบารมี
ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

239 ม.

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04301
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 13664  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/3 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว)
  ซอยภายในโครงการ ถนนโครงการสาย ก
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884380  LONG : 98.298709

K13
0

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04414

ราคาขาย

บาท3,450,000

โฉนดเลขท่ี : 6216  เน้ือที่ : 0-0-19.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 29/34 ซอยมณีทอง

  ถนนราชปาทานุสรณ ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.899646  LONG : 98.304784

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03786

ราคาขาย

บาท4,500,000

โฉนดเลขท่ี : 13772  เน้ือที่ : 0-0-16.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/4 หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875450  LONG : 98.288891

K12
9

K12
8

25 ม.

2.4 กม.

ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ภายในโครงการ 

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00
ป

ไปหาดปาตอง

รพ.ปาตอง

ถ.ใสน้ำเย็น

ซ.ตลาดสดบันซาน

สถานีตำรวจปาตอง

ไป กะรน

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ซ.ภายในโครงการ 

1.64 กม.

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)

ซ.ไมมีชื่อ 
โรงแรม กูดไนท

โรงแรมพิมพรดา
210 ม.

ไป ถ.นาใน

ซ.นาในรวมใจ 8
ทางหลวงเทศบาลไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.พระ
เมตตา

ไป ถ.พระบารมี

245 ม.
ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ภายในโครงการ 

หมูบานโครงการทาวนโฮม (เจสาว)

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00
ป

ไปหาดปาตอง

รพ.ปาตอง

ถ.ใสน้ำเย็น

ซ.ตลาดสดบันซาน

สถานีตำรวจปาตอง

ไปหาดปาตอง

ไป ถ.พระบารมี

ไปหาดกะรน

ถ.นาใน

ไปหาดปาตอง

ถ.
รา
ษฎ

รอุ
ทิศ

 2
00

 ป


ไป ถ.พระบารมี

ซ.ไมมีชื่อ 
180 ม. 50 ม.

โครงการทาวนโฮม (เจสาว)

 ถ
นน

โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

259 ม.
ซ.ภายในโครงการ 

ซ.ไมมีชื่อ

หมูบานโครงการทาวนโฮม (เจสาว)

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00
ป

ไปหาดปาตอง

รพ.ปาตอง

ถ.ใสน้ำเย็น

ซ.ตลาดสดบันซาน

สถานีตำรวจปาตอง

ไปหาดปาตอง

ไปกะรน

ไป ถ.พระบารมี
ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,740,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04388
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13840  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/40 หมูบานทาวนโฮม (เจสาว) ถนนพระเมตตา
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884342  LONG : 98.298922

K13
4

ไปหาดกะรน

ถ.นาใน

ไปหาดปาตอง

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00

 ป


ไป ถ.พระบารมี

230 ม.
โครงการทาวนโฮม (เจสาว)

 ถ
นน

โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ซ.ไมมีชื่อ 

320 ม.

50 ม.25 ม.

ถ.ราชปาทานุสรณ

ซ.มณีทอง

ไป ถ.พระบารมี

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.พระเมตตา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03841
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13756  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/12 หมูบานเมาเทนวิวปาตอง ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875197  LONG : 98.288876
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03832
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13767  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875560  LONG : 98.288490

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,450,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04215
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13771  เนื้อที่ : 0-0-16.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/3 หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง
  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875419  LONG : 98.288925

K14
0

K14
1

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03939
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 13768  เนื้อที่ : 0-0-16.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/24 หมูบานเมานเทนวิว ปาตอง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสิริราชย (ทล.4233) ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875697  LONG : 98.288492

K14
2

ปาตอง view point villa

ม.บานสวน-เนินตอง

พี.เอส.ฮิลล

ถ.สิริราชย (ทล.4233)

ซ.กะรน
นุย

ประมาณ 85 ม.

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03825
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 7792  เนื้อที่ : 0-0-14 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/8 หมูบานแกวกัลปพฤกษ ถนนพิศิษฐกรณีย
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.901781  LONG : 98.309467

K13
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K14
3

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03650
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 13759  เนื้อที่ : 0-0-16.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/15 หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง
  ซ.ภายในโครงการ ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.875289  LONG : 98.288762

K13
9

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04355

ราคาขาย

บาท6,325,000

โฉนดเลขท่ี : 13838  เน้ือที่ : 0-0-12.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 129/18 หมูบานปาตองรีเจนท 4

  ซอยภายในโครงการ ถนนพิศิษฐกรณีย

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.895170  LONG : 98.307870

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04192

ราคาขาย

บาท6,785,000

โฉนดเลขท่ี : 13717  เน้ือที่ : 0-0-16.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 129/4 หมูบานปาตองรีเจนท 4

  ซอยภายในโครงการ ถนนพิศิษฐกรณีย

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.895450  LONG : 98.307854

K13
7

K13
6

ไปหาดกะรน

ไปหาดปาตอง

ไปหาดปาตอง

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00

 ป


ถ.
โค
รง
กา
ร 
สา
ย 
ก

ไปหาดปาตอง

ถ.นาใน

ม.เมาเทนวิว ปาตอง ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป ถ.พระบารมี ไป ถ.พระบารมี

ไป ถ.สายบานไสนํ้าเย็น

หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง 

ซ.ภายในโครงการ 

ถ.โครงการ สาย ก

ซ.ตลาดสดบันซาน

38 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.ไสนํ้าเย็น

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.นาใน

ถ.นาใน

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย

ไป ถ.พระบารมี

ไปหาดกะรน

ไปหาดกะรน

หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง 

ซ.ภายในโครงการ 

ถ.โครงการ สาย ก

ซ.ตลาดสดบันซาน

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.ไสนํ้าเย็น

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.นาใน

ถ.นาใน

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย

ไป ถ.พระบารมี

ไปหาดกะรน

ไปหาดกะรน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.หลักศิลา

ตัน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมม
ีชื่อ 

840 ม.41 ม.
140 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.โครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ราชปาทานุสรณซ.ภายในโครงการ

ซ.ภายในโครงการ

หมูบานเมาเทนวิว ปาตอง 

ซ.ภายในโครงการ 

ถ.โครงการ สาย ก

ซ.ตลาดสดบันซาน

40 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.ไสนํ้าเย็น

ไป ถ.พระบารมี

ถ.ประชานุเคราะห

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.นาใน

ถ.นาใน

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย

ไป ถ.พระบารมี

ไปหาดกะรน

ไปหาดกะรน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ไปที่วาการ อ.กะทู

วัดสุวรรณคีรีวงก
MT HOTEL

ไป ถ.นาใน

65 ม.
ประมาณ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.หลักศิลา

ตัน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมมี
ชื่อ 

840 ม. 70 ม.
140 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.โครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ราชปาทานุสรณซ.ภายในโครงการ

ซ.ภายในโครงการ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03914
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12620  เนื้อที่ : 0-0-29.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/6 ซอยน้ำตกกระทู ถนนวิชิตสงคราม
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.924054  LONG : 98.328984
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,210,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04575
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 3468  เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 41/29-31 ซอยสามัคคีสี่กอ ถนนพระภูเก็ตแกว
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.912400  LONG : 98.334412

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท22,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04164
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7483  เนื้อที่ : 0-0-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/48-49 ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองบางวัด
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.901134  LONG : 98.308752

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท24,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04173
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 11711-11712  เนื้อที่ : 0-0-32.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 188/23-24 หมูบานลิขิต ซอยภายในโครงการ
  ถนนพระเมตตา ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.893900  LONG : 98.302130

K14
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K14
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K14
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท21,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03917
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12564, 12565, 12566  เน้ือที่ : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/2-4 ซอยไมมีชื่อ ถนนพระบารมี (ทล.4029)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.902880  LONG : 98.309440

K15
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท39,840,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04285
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 6817, 7232-34  เนื้อที่ : 0-0-86 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 20/16-19 หมูบานประเสริฐทรัพย
  ซ.ภายในโครงการ ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.878751  LONG : 98.291215

K15
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K14
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04561

ราคาขาย

บาท8,338,000

โฉนดเลขท่ี : 11006  เน้ือที่ : 0-0-33 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/99 หมูบานโกลเดนทวิลล 3

  ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.919301  LONG : 98.332426

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04031

ราคาขาย

บาท13,573,000

โฉนดเลขท่ี : 8104
เนื้อที่ : 0-0-66.60 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 94/4 ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)

  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.899511  LONG : 98.348434

K14
5

K14
4

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.หลักโครงการ

580 ม.

20 ม.

เขาตัวมืองภูเก็ต

ไปเทศบาลกระทู

ไปปาตอง

ไปเขื่อนบางวาด

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ถ.วิชิต
สงครา

ม (ทล
.4020

)

633 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปสี่แยกทุงทอง

ไปบานกะทู

ไปนํ้าตกกะทู

ซ.นํ้าตกกระทู ร.๖

ซ.
นํ้า

ตก
กร
ะท
ู

ซ.บํารุง
ซ.เจริญ

ถ.วิชิตสงคราม

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เลียบคลองบางวัด
ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมม
ีชื่อ 

200 ม.

165 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ส
าย
กะ
ทู-
ปา

ตอ
ง 
ทล

.4
02

9)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

 ถนนโครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ไปหาดกมลา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.พระบารมี (สายกะทูปาตอง ทล.4029)

ถ.โครงการ สาย ก

ไปถนนนาใน
ถ.พิศิษฐกรณีวัดสุวรรณคีรีวงศ

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.นาใน

ไปหาดปาตอง

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

 2
00

 ป


ไป ถ.พระบารมี
ไปหาดปาตอง ถ.ไสน้ําเย็น

ซ.ไมมีชื่อ 

260 ม.

350 ม.

 ถ
นน

โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ซ.ตลาดบานซาน

ไป ถ.นาใน
26 ม.

ซ.นํ้าตกกระทู

ไปตลาดก
ระทู

ไปส่ีแยกทุงทอง

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

ไปปาตอง

เขาเมืองภูเก็ต

350 ม.
ประมาณ

ถ.พระภูเก็ตแกว

ซ.บางเจี้ยม

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.มณีศรี

ถ.นาใน

ถ.ผังเมืองสาย ก.
ถ.ประชานุเคราะห

ซ.ภายในโครงการ

77 ม.

370 ม.

15 ม.

ไปกะรน

ม.ประเสริฐทรัพย 

ถ.สายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท13,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04379
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14646  เนื้อที่ : 0-0-13.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/17 หมูบานทรัพยแสนลาน 3
  ซอยภายในโครงการ ถนนเลียบคลองบางวัด
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900472  LONG : 98.308266
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04107
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7653 เนื้อที่ : 0-0-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 56/41 หมูบานทรัพยแสนลาน 1 ซอยภายในโครงการ
  ถนนราชปาทานุสรณ ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.898611  LONG : 98.306631

K15
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท25,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03958
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7650-7652  เนื้อที่ : 0-0-39 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 56/23-25 หมูบานทรัพยแสนลาน 1
  ซอยภายในโครงการ ถนนราชปาทานุสรณ
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.898745  LONG : 98.306770

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04259

ราคาขาย

บาท17,000,000

โฉนดเลขท่ี : 13909, 13910  เน้ือที่ : 0-0-44.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/10-11 หมูบานเมานเทนวิว ปาตอง
  ถนนสิริราชย ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.523042  LONG : 98.172030

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04075

ราคาขาย

บาท20,500,000

โฉนดเลขท่ี : 7183  เน้ือที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 162/28 หมูบานปาตอง เนเชอรัลโฮม

  ซอยภายในโครงการ ถนนพระเมตตา

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.885028  LONG : 98.297148

K15
7

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03887
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 5913  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 207/11 ซอยไมมีชื่อ ถนนราษฎรอุทิศ 200 ป
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.889710  LONG : 98.296403

K15
5

 ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป 

 ถ
.ท
วีว
งค
 (ท
ล.4

23
3)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.รวมใจไป
หา
ดก
ะร
น

ไปห
าดก

ะรน

ซ.เก็บทรัพย

ถ.บางผา

ถ.สวัสด์ิรักษ

ไปหาดกมลา

ซ.ราษฎรอุทิศ

ชายหาดปาตอง

ทะเลอันดามัน

สถานีรถไฟปาตอง

ถ.
เลี
ยบ
หา
ดป
าต
อง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03918
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 5908  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 207/16 ซอยสาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)
  ถนนราษฎรอุทิศ 200 ป ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.889586  LONG : 98.296286

K15
6

ซอยนาใน

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ) 

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.บางลา

ถ.
ทว
ีวง
ศ

ถ.ผังเมือง สาย ก

ถ.ประชานุกูล

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท15,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03974
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 1742  เนื้อที่ : 0-0-15.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/22 ซอยไปรษณีย ถนนทวีวงศ
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.891236  LONG : 98.294992

K15
4

260 ม.

115 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.
รา
ษฎ

รอ
ุทิศ

ทะ
เล
อัน

ดา
มัน

ถ.
ทว

ีวง
ศ 

ถ.บางสา

ถ.สวัสดิรักษ

ซ.เพิ่มพงศพัฒนา 1

K15
3

K15
2

380 ม.

310 ม.

40 ม.
120 ม.

32 ม.ซ.หลักศิลา
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.พิสิษฐกรณีย

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ไป ต.กมลา

ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

เขาเมืองภูเก็ต
ซ.ภายในโครงการ 

ถ.โครงการ สาย ก

ไป ถ.นาใน

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

หมูบานทรัพยแสนลาน 1 

ถ.ราชปาทานุสรณ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ตัน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมม
ีชื่อ 

 235 ม.
80 ม.

140 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถนนโครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ราชปาทานุสรณ

100 ม.

230 ม.
47 ม.

75 ม.70 ม.

230 ม.500 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

หมูบานทรัพยแสนลาน 1

ถ.พระเมตตา ไปหางจังซีลอน

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.พิศิษฐกรณีย

ถ.ราชปาทานุสรณ 

ถ.ราษฎรอุทิศไป ต.กมลา

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.หลักภายในโครงการ
 ม.เมานเทนวิว ปาตอง 

โครงการปาตอง
ฮิลล เอสเตท

ถ.ส
ิริร
าช
ย (
ทล

.42
33

)

16 ม.

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.น
าใน

 ซ.ภาย
ในโครง

การ 

หมูบานปาตอง เนชอรัลโฮม 

ไป ถ.พระบารมี

ไป ถ.นาใน

ไป ถ.ไสนํ้าเย็น

ถ.
พร

ะเ
มต

ตา

หมายเหตุ : ภายในเจาะทะลุถึงกันทุกชั้น



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04190
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14643  เนื้อที่ : 0-0-13.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 44/14 หมูบานทรัพยแสนลาน 3 ซอยภายในโครงการ
  ถนนเลียบคลองบางวัด ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900622  LONG : 98.308217
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03878
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14650  เนื้อที่ : 0-0-14.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/32 หมูบานทรัพยแสนลาน 3 ซอยภายในโครงการ
  ถนนพิศิษฐกรณีย ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900945  LONG : 98.308459

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท12,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03847
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7706  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57/4 หมูบานทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้)
  ซอยภายในโครงการ ถนนพิศิษฐกรณีย
  ตำบลปาตอง อำเภอ กะทู จังหวัด ภูเก็ต

GPS LAT : 7.898323  LONG : 98.311154
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท12,650,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04401
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7819  เนื้อที่ : 0-0-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57/3 หมูบานทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้)
  ถนนพิศิษฐกรณีย ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.898264  LONG : 98.311066

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท36,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04666
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 863, 7203  เนื้อที่ : 0-0-45 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4/2 ถนนพิศิษฐกรณีย ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.902238  LONG : 98.309735

K16
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K16
3

K16
4

K16
5

K16
7

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท43,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04506
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14472  เนื้อที่ : 0-0-27.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/5, 89/6 ถนน โครงการ สาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.886610  LONG : 98.298912

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04403

ราคาขาย

บาท11,500,000

โฉนดเลขท่ี : 14688  เน้ือที่ : 0-0-14.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/23 หมูบานทรัพยแสนลาน 3

  ถนนเลียบคลองบางวัด ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900540  LONG : 98.308308

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04287

ราคาขาย

บาท12,000,000

โฉนดเลขท่ี : 14644  เน้ือที่ : 0-0-13.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/15 หมูบานทรัพยแสนลาน 3

  ถนนเลียบคลองบางวัด ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900557  LONG : 98.308298

K16
6

K16
1

K16
0

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ตัน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมม
ีชื่อ 

 235 ม.

70 ม.

140 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถนนโครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ราชปาทานุสรณ

ซ.ไมมีช่ือ

ถ.เลียบคลองบางวัด

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหาดกมลา ไป ซ.บางลา

140 ม.

75 ม.

235 ม.

ม.ทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้) 

ถ.พิศิษฐกรณีย 

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.สาย 50 ป

ไป ถ.นาใน

ถ.โครงการสาย ก.

เขาเมืองภูเก็ต

ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน
กม.4

 ม.ทรัพยแสนลาน 3 

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.เลียบคลองบางวัด

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหาดกมลา ไป ซ.บางลา

140 ม.

28 ม.

235 ม.

ม.ทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้) 

ถ.พิศิษฐกรณีย 

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.สาย 50 ป

ไป ถ.นาใน

ถ.โครงการสาย ก.

เขาเมืองภูเก็ต

ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน
กม.4

 ม.ทรัพยแสนลาน 3 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ตัน

ถ.พิศิษฐกรณีย

ซ.ไมม
ีชื่อ 

 235 ม.

75 ม.

140 ม.

ถ.
พร

ะบ
าร
มี 

(ท
ล.

40
29

)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

 ถนนโครงการสาย ก. ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน

ไป ต.กมลา

ไป ถ.นาใน

เขาเมืองภูเก็ต

ถ.เลียบคลองบางวัด

ถ.ราชปาทานุสรณ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.เลียบคลองบางวัด

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหาดกมลา ไป ซ.บางลา

370 ม. 42 ม.

ม.ทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้) 

ถ.พิศิษฐกรณีย 

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.สาย 50 ป

ไป ถ.นาใน

ถ.โครงการสาย ก.

ไป อ.กระทู

ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน
กม.4

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.เลียบคลองบางวัด

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหาดกมลา ไป ซ.บางลา

370 ม. 50 ม.

ม.ทรัพยหมื่นลาน (บานมอญซิตี้) 

ถ.พิศิษฐกรณีย 

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.สาย 50 ป

ไป ถ.นาใน

ถ.โครงการสาย ก.

ไป อ.กระทู

ไปหางจังซีลอน

ไปหางจังซีลอน
กม.4

ถ.
โค
รง
กา
รส
าย

 ก
.

ไป ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ซ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป

ถ.พิศิษฐกรณีย

ไปหาดปาตอง
เขาเมืองภูเก็ต

ไป ถ.นาใน

20 ม.

ถ.พระบารมี (ทล.4029)

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.พระเมตตา

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกันทุกชั้น



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,375,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04329
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7835  เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 43/68 หมูบานแกวเกตุ ซอยหลักศิลา
  ถนนพิศิษฐกรณีย (ทล.4029) ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.901750  LONG : 98.306948

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,030,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04474
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 5901  เนื้อที่ : 0-0-15.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 207/39 ซอย LK ปาตอง ถนนราษฎรอุทิศ 200 ป
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.889451  LONG : 98.296091

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท14,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04020
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12491  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/27 ซอยนาในรวมใจ 8 ถนนโครงการสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.882997  LONG : 98.296852

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04052
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขท่ี : 5730  เนื้อท่ี : 0-0-16 ไร
ท่ีตั้ง : เลขที่ 24/29 ถนนพิศิษฐกรณีย ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.901488  LONG : 98.309684

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท12,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03939
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14210  เนื้อที่ : 0-0-13.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 65/5 หมูบานปริยากร 1 ซอยภายในโครงการ
  ถนนเลียบคลองบางวัด ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.900502  LONG : 98.307026
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท39,675,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04571
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 7280  เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 232/7-9 หมูบาน @ Home Boutique Patong
  ซอยสวนบุคคล ถนนผังเมืองสาย ก
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.89357  LONG : 98.30207

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04514

ราคาขาย

บาท20,400,000

โฉนดเลขท่ี : 1194  เน้ือที่ : 0-0-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 14/6

  ถนนสายหาดสุรินทร-หาดราไวย (ทล.4233)

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.878377  LONG : 98.291390

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04172

ราคาขาย

บาท39,000,000

โฉนดเลขท่ี : 1726, 1764-1765
เนื้อที่ : 0-0-46.50 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 104/28-30 ถนนทวีวงศ

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.891313  LONG : 98.295409
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  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04342
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 15042  เนื้อที่ : 0-0-18.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 160/43 หมูบานเดอะรีเจนท 8 ถนน โครงการสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883535  LONG : 98.295823
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท11,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04515
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14732  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 160/52 หมูบานเดอะรีเจนท 8 ถนนพระเมตตา
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883432  LONG : 98.296096

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04143
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 14161  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 160/14 หมูบานวันเดอรแลนด ซอยวันเดอรแลนด
  ถนนพระเมตตา ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.883366  LONG : 98.296407
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท10,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04216
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12770  เนื้อที่ : 0-0-17.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/44 หมูบานปาตอง เดอะรีเจนท 5 ซอยสวนบุคคล
  แยกจากซอยนาในรวมใจ (นาใน 8) ถนนผังเมืองสาย ก
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.882657  LONG : 98.296302

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03854
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 13700  เนื้อที่ : 0-0-18.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 168/13 หมูบานสุเจริญปาตอง ถนนผังเมืองสาย ก.
  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.884000  LONG : 98.299226
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04144
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 12316  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนพระบารมี (สายกะทู-ปาตอง ทล.4029) ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.902857  LONG : 98.309372
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04632

ราคาขาย

บาท13,200,000

โฉนดเลขท่ี : 11450  เน้ือที่ : 0-0-14.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 205/254 หมูบานปาตองไนทพลาซา

  ถนนราษฎรอุทิศ 200 ป ตำบลปาตอง

  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.889987  LONG : 98.296585

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04562

ราคาขาย

บาท12,075,000

โฉนดเลขท่ี : 15326
เนื้อที่ : 0-0-14.50 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 50/57 ถนนคลองบางวัด

  ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.901307  LONG : 98.308966
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รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01869

หองชุดเลขท่ี : 68/34 ชั้น 3  เน้ือที่ : 31.89 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 68/34 อาคาร ชั้น 3
  โครงการบางลา สวีท ซอยแอฟโซลูปบางลา
  ถนนทวีวงศ ตำบลปาตอง
  อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.892659  LONG : 98.296864

ราคาขาย

บาท7,654,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,048,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01844
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 61/111 ชั้น 5  เนื้อที่ : 29.94 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/111 อาคาร ชั้น 5 อาคาร A
  โครงการดีคอนโด กะทู ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.909266  LONG : 98.346628

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,644,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01799
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 123/124 ชั้น 5  เนื้อที่ : 29.89 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 123/124 อาคาร ชั้น 5 อาคาร C
  โครงการดี คอนโด กะทู-ปาตอง ถนนพระภูเก็ตแกว
  ตำบล กะทู อำเภอ กะทู จังหวัด ภูเก็ต

GPS LAT : 7.909966  LONG : 98.337169
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,782,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01781
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 61/194 ชั้น 8  เนื้อที่ : 29.94 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/194 อาคาร ชั้น 8 โครงการดี คอนโด-กะทู
  (อาคาร A ) ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.909253  LONG : 98.346796

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,348,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01614
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 200/5 ชั้น 2  เนื้อที่ : 29.95 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 200/5 โครงการพลัส คอนโดมิเนียม
  ซอยไมมีชื่อ ถนนวิชิตสงคราม(ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.913196  LONG : 98.331345
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,572,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01711
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 61/24 ชั้น 2  เนื้อที่ : 29.94 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/24 อาคาร ชั้น 2 อาคารเอ
  โครงการดีคอนโด กะทู ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.909343  LONG : 98.346819

K18
4

K18
7

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,881,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01813
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 61/57, 65/98 ชั้น 3, ชั้น 5  เนื้อที่ : 59.88 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/57 ชั้น 3 อาคาร เอ, 65/98 ชั้น 5 อาคาร ซี
  โครงการดี คอนโด-กะทู ถนนวิชิตสงคราม (ทล.4020)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.909297  LONG : 98.346684

K18
8

K18
9

K19
0

K19
1

K18
6

บาท
ราคา
พิเศษ 2,522,6502,522,650

หมายเหตุ : ราคาพิเศษน้ีใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01855

หองชุดเลขท่ี : 96/278 ชั้น 3  เน้ือที่ : 37.15 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 96/278 อาคาร ชั้น 3
  โครงการเดอะ รอยัล เพลส คอนโดมิเนียม 2
  ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทล.402)
  ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

GPS LAT : 7.907210  LONG : 98.367120

ราคาขาย

บาท2,863,000

K18
5

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

C

A
Bสระวายนํ้า

ตึกแถว
ตึกแถว

ไปหาแยกฉลอง

ถ.พระภูเก็ตแกว

2.2 กม.

100 ม.

ไปป
าตอ

ง
เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบินสนง.เทศบาลเมืองกะทู

ถ.
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รต
ิ ร
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ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

C

A
Bสระวายนํ้า

ตึกแถว
ตึกแถว

ไปหาแยกฉลอง

ถ.พระภูเก็ตแกว

100 ม.

ไปป
าตอ

ง
เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบินสนง.เทศบาลเมืองกะทู

ถ.
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รต
ิ ร
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2.27 กม.

ถ.วิชติสงคราม (ทล.4020)

C

A
Bสระวายนํ้า

ตึกแถว
ตึกแถว

ไปหาแยกฉลอง

ถ.พระภูเก็ตแกว
2.2 กม.

250 ม.

1.7 กม.

100 ม.

ไปป
าตอ

ง
เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบินสนง.เทศบาลเมืองกะทู

ถ.
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รต
ิ ร
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 โครงการดี คอนโด กะทู-ปาตอง 

A

B

C  (อาคาร C ) 

ถ.วิชิตสงคราม (ทล.4020)

C

A
Bสระวายนํ้า

ตึกแถว
ตึกแถว

ไปหาแยกฉลอง

ถ.พระภูเก็ตแกว

2.2 กม.

100 ม.

ไปป
าตอ

ง
เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบินสนง.เทศบาลเมืองกะทู

ถ.
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รต
ิ ร

.9

ซ.ไมมีชื่อ (ตัน)

2.0 กม.

1.75 กม.

250 ม.

150 ม.

ถ.พระภูเก็ตแกว

เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ตเขาเมืองภูเก็ต

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ไปสนามบิน

ไปปาตอง หมูบานสิริน คอนโดมิเนียม 

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

ถ.วิชิตสงคราม(ทล.4020)

70 ม.

200 ม.

ไป ถ.พระบารมีไป ถ.พระบารมี

ไป ถ.ประชานุเคราะห

ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ปถ.บางลา

ถ.ทวีวงศ

หา
ดป

าต
อง

ไปหาดไตรตรัง

ซ.บางลาสแควร

ไป อ.กะทู

ไปสี่แยกเซ็นทรัล

เขาเมืองภูเก็ต

ไป อ.ถลาง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทล.402)

50 ม. 120 ม.

ถ.พระภูเ
ก็ตแกว

ถ.เยาวร
าช

ถ.วชิิตสงคราม (ทล.4020)
C

A
Bสระวายนํ้า

ตึกแถว
ตึกแถว

ไปหาแยกฉลอง

ถ.พระภูเก็ตแกว

2.2 กม.

100 ม.

ไปป
าตอ

ง
เขาเมืองภูเก็ต

เขาเมืองภูเก็ต

ไปสนามบินสนง.เทศบาลเมืองกะทู

ถ.
เฉ
ลิม

พร
ะเ
กีย

รติ
 ร
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เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย 

เพื่อดูรายละเอียดทรัพยสิน

• กดปุม “เสนอราคาซ้ือ”
• กรอกรายละเอียดในข้ันตอน

 ขอมูลผูซื้อแลวกดปุม “ถัดไป”
• กรอกรายละเอียดในข้ันตอน

 เสนอราคาเพ่ือซื้อ แลวกดปุม “ยืนยัน”
• ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา กดปุม

 “พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน”

• โอนเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย

• เปนเงิน 1% ของราคาเสนอซ้ือ

 แตไมเกิน 200,000 บาท

• โดยทันทีหรือภายในวันศุกร

 โอนเขาบัญชีฝายทรัพยสินรอการขาย

 เลขท่ีบัญชี 799-2-60990-1

• สงเอกสารสำคัญ ไดแก

 - สำเนาทะเบียนบาน

 - สำเนาบัตรประชาชน

 - สำเนาใบโอนเงิน

 - หนาสมุดบัญชี ธ.กสิกรไทย

• โดยสงทางโทรสารท่ีเบอร 02-2732361 หรือ

 ทางอีเมลที่ K-Property@kasikornbank.com

 สามารถสงเอกสารไดทันทีหรือภายในวันศุกร

งินประกันการ

งร




