
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนจันทอุดม ระยอง โทร. 038-860882-3 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย หองชุดพักอาศัย โรงงาน โกดัง และ ที่ดินวางเปลา

ทรัพยเดน ทำเลดี : ระยองทรัพยเดน ทำเลดี : ระยองทรัพยเดน ทำเลดี : ระยอง



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,165,000
GPS LAT : 12.703717  LONG : 101.166052

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00555
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

นส.3 ก.ที่ : 876  เนื้อที่ : 3-0-45 ไร
ที่ตั้ง : 67/65 ซ.ไมมีชื่อ ถ.มาบตาพุด-หาดทรายทอง
  ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,970,000
GPS LAT : 12.713331  LONG : 101.160363

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04133
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 41075  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 267/315 ซ.ภายในโครงการ หมูบานเมืองใหมมาบตาพุด
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,400,000
GPS LAT : 12.66255  LONG : 101.29561

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02977
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 130870-1 (เดิม นส. 3 ก.เลขที่ 7637-8)
เนื้อที่ : 0-0-35.20 ไร
ที่ตั้ง : 194/17-18 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.เชิงเนิน
  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,660,000
GPS LAT : 12.705202  LONG : 101.168968

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09527
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 64141  เนื้อที่ : 0-1-77 ไร
ที่ตั้ง : 24/5 ซ.ปาสอ้ิง ถ.รวมพัฒนา ต.มาบตาพุด
  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,826,000
GPS LAT : 12.725038  LONG : 101.156281

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07843
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 128674  เนื้อที่ : 0-0-97 ไร
ที่ตั้ง : 69 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท9,708,000
GPS LAT : 12.742990  LONG : 101.222662

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04303
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 60690  เนื้อที่ : 0-2-91.30 ไร
ที่ตั้ง : 119/11-14, 119/15-23
  ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006)
  ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อ.เ
มือ

งร
ะย
อง ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ·Õè·Ó¡ÒÃÊÒ¢Ò
83-88-00064

ราคาขาย

บาท15,940,000

โฉนดเลขท่ี : 159262
เนื้อที่ : 0-3-14.50 ไร

ที่ตั้ง : 129/22 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) กม.208-209

  ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

GPS LAT : 12.711418  LONG : 101.171179

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§
12-88-00431

ราคาขาย

บาท42,381,000

โฉนดเลขท่ี : 61434  เน้ือที่ : 6-1-55 ไร
ที่ตั้ง : 119/27-29

  ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006)

  ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

GPS LAT : 12.741617  LONG : 101.223722

กม.208

กม.209340 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปตัวเมืองระยอง

คลองหวยใหญ
ซ.สุขุมวิท 42

ซ.สุขุมวิท 41
ซ.สุขุมวิท 39

ซ.สุขุมวิท 38

ซ.สุขุมวิท 44

ไปสัตหีบ

450 ม.

318 ม.

กม.45+200กม.45

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.รวมพัฒนา

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปตัวเมืองระยอง

ไป ทล.36

ถ.มาบตาพุด-หาดทรายทอง (ซ.สุขุมวิท 38)

ไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ไปมาบตาพุด

ถ.ทางเขานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กม.5+850

กม.6
กม.8

กม.9

ไปแยก PMY

ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006) 

ซ.เขาวัดโบสถ 2-เลาไกซ.เขาวัดโบสถ 1-สะพานหิน

ไปคลองชางตาย 
ไปหนองตะพาน

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำแนวเขตทาง ขอใหผูตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

ไป จ.ระยองถ.สายระยอง-บางละมุง (ทล.36) ไป อ.บางละมุง 

กม.6+500

กม.8

กม.9

ไปแยก PMY

ถ.หนองสนม-คลองชางตาย (รย.4006) 

ซ.เขาวัดโบสถ 2-เลาไกซ.เขาวัดโบสถ 1-สะพานหิน

ไปคลองชางตาย 
ไปหนองตะพาน

ไป จ.ระยองถ.สายระยอง-บางละมุง (ทล.36) ไป อ.บางละมุง 

กม.207+700

ตลาดสด

ไปหาดทรายทอง
โครงการ

เมืองใหมมาบตาพุด

ไป จ.ระยอง
ไปวัดมาบตาพุด

โครงการ
มาบตาพุดเซ็นเตอร

ไป อ.บานฉาง ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ถ.สุขุมวิท 30 

ไปนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ถ.ภายในโครงการ
360 ม.

หมายเหตุ : ภายในเจาะทะลุถึงกัน

กม.206

ซ.ไมมีช่ือ 

420 ม.
150 ม.

 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.สุขุมวิท 29

ซ.สุขุมวิท 23

ซ.เทอดไท-มุสลิม

ไป จ.ระยองไป จ.ชลบุรี

ไปมาบตาพุด

ถ.มาบยา

ซ.เสริมสุวรรณ
ไปปลวกแดง ไป ทล.36

ถ.
มา

บต
าพุ

ด-
ปล

วก
แด

ง 
(ท
ล.

31
91

)

ถ.สุขุมวิท 38

ถ.(ทล.363)
ไป เมืองระยอง

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

650 ม.

120 ม.
ซ.ปาสอิ้ง 

ถ.รวมพัฒนา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 12.746631  LONG : 101.132249

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07591
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 116357-116358, 116360  เน้ือที่ : 0-0-87 ไร
ที่ตั้ง : 52/93 ซ.สุขุมวิท 13 หมูบานอารยา เฟส 2
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,131,000
GPS LAT : 12.743009  LONG : 101.487428

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09438
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 66304  เนื้อที่ : 1-0-14 ไร
ที่ต้ัง : 44/3 ซ.ปนทอง-เวิ้ง ถ.สายบานหาดใหญ-จันดี
  ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท33,688,000
GPS LAT : 12.766578  LONG : 100.185407

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00540
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 66114  เนื้อที่ : 6-0-90 ไร
ที่ตั้ง : 99 ถนนมาบขา-เนินพยอม
  แยกจากถนนสายชลบุรี-ระยอง (ทล.36)
  ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,505,000
GPS LAT : 12.859809  LONG : 101.174633

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00427
â¡´Ñ§

โฉนดเลขที่ : 48554-48559  เนื้อที่ : 2-2-33.10 ไร
ที่ตั้ง : 64/2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.ซอย 4 (สาย13-15)
  ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท14,840,000
GPS LAT : 12.661767  LONG : 101.280818

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09274
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 128804  เน้ือที่ : 1-2-57.60 ไร
ที่ตั้ง : 58/1 ซ.ทางไผ 3 ถ.ริมน้ำ ต.เชิงเนิน
  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,419,000
GPS LAT : 12.756102  LONG : 101.128951

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09047
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 74854  เนื้อท่ี : 1-0-11.20 ไร
ที่ตั้ง : 54/3 ซ.สุขุมวิท 13 (ราษฎรบำรุง) ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อ.น
ิคม

พัฒ
นา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08752

ราคาขาย

บาท4,127,000

โฉนดเลขท่ี : 133094
เนื้อที่ : 0-1-19.50 ไร

ที่ตั้ง : 4/3 ม.อรรยาเพลส ซ.น.ป.พ.2 ถ.ริมน้ำ

  ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

GPS LAT : 12.668016  LONG : 101.286263

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,750,000
GPS LAT : 12.749393  LONG : 101.131536

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06124
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 114967  เนื้อที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : 52/26 ม.อารยา ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,777,000
GPS LAT : 12.733447  LONG : 101.204542

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09021
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 155600  เนื้อที่ : 0-0-70.50 ไร
ที่ตั้ง : 80/36 ม.สายลมเย็น ดาหลา ถ.สายระยอง-บางละมุง
  ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

750 ม.

450 ม.

200 ม.

130 ม.

100 ม.
32 ม.

ไป ถ.สุขุมวิท

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
ไปปากน้ําระยอง

แม
นํ้า
ระ
ยอ
ง

ไป อ.เมืองระยอง

ไป อ.แกลง

คลองคา

ทล.3139

ซ.นครระยอง 80 (สองพ่ีนอง)
ถ.ริมน้ํา

ถ.ต
ากสิ

น

500 ม.

1,400 ม.

ถ.ส
ุขุม
วิท

 (ท
ล.3

)

ซ.สุขุมวิท 19

ซ.สุขุมวิท 13

ซ.สุขุมวิท 20

ซ.สุขุมวิท 18

ซ.สุขุมวิท 22

ไป
ตัว
เม
ือง
ระ
ยอ
ง

ไปสัตหีบ

ไปตัวเมืองระยอง
ถ.สุขุมวิท 13

ถ.ส
ุขุมว

ิท (
ทล.

3)

ถ.สุขุมวิท 16
สนง.การนิคมอุตสาหกรรม

วัดซากลูกหญา

250 ม.

1,400 ม.

ไปตัวเมืองระยอง
ไปมาบตาพุต

ไปมาบตาพุด

ไปบางละมุง

1

4

5

6

5 รายการ

550 ม.
550 ม.

500 ม.

2.5 กม.

2.6 กม.

630 ม.

380 ม.
750 ม.

800 ม.

1 กม.

900 ม.

(ขายแลว)
3

2

ถ.มาบขา-หนองผักนาถ

ไปปลวกแดง

ถ.สายชลบุรี-ระยอง (ทล.36)

ถนนมาบขา-ปลวกแดง (ทล.3191)

ถ.มาบขา-เนินพยอม

ถ.สายระยอง-มาบขา (รย.4006)

ไปสาย 16 ไปมาบตาพุต

ถ.สายระยอง-ปลวกแดง (ทล.3191) 

ถ.สาย13 (ทล.3375) ไปเขาไมแกว ไป อ.บานคาย

ไป อ.ปลวกแดง

ถ.
ซอ

ย 
4 

(ส
าย

13
-1

5)

กม.2

กม.4

กม.4+450 กม.1

1.2 กม.

310 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.
เล
ียบ

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

ถ.
เล
ียบ

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

คล
อง
ชล

ปร
ะท
าน

1.2 กม.
ซ.ทางไผ 3 

ถ.ริมนํ้า 

ซ.สุขุมวิท 13 (ซ.ราษฎรบํารุง)

ซ.สุขุมวิท 19

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.หนองโปรง

ถ.เจริญพัฒนา

ซ.ราษฎรบํารุง 1

ไปบานธาร

กม.1+900

1.41 กม.

490 ม.

ไปมาบตาพุต

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)ไปบานฉาง ไป จ.ระยอง

ไป จ.ระยองถ.สายระยอง-บางละมุงไปบางละมุง
กม.43กม.42+950

325 ม.320 ม.

ถ.เสม็ดแดง (หัวหญาคา)

ถ.
สา
ยม

าบ
ตา
พุต

-ร
ะย
อง

 (ท
ล.

36
3)

ไป ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ซ.ปนทองเวิ้ง

ไปสังขฤกษ

กม.8+800

ถ.สายบานหาดใหญ-จันดี (ทล.3320)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,952,000
GPS LAT : 13.011002  LONG : 101.101435

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08272
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 21453  เนื้อท่ี : 0-1-35.20 ไร
ที่ตั้ง : 165 ซ.หางแกว 2 ถ.สายหวยปราบ-หางแกว
  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท12,152,000
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00539
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 57873, 57875, 57878, 57876  เนื้อที่ : 3-2-15 ไร
ที่ตั้ง : 129/2,109/5 ถ.สายไผลอม-หวงหิน (รย.4009)
  ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,575,000
GPS LAT : 12.768005  LONG : 101.312771

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08024
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 40735, 39049  เนื้อที่ : 0-1-90 ไร
ที่ตั้ง : 140/4 หมูที่ 4 ถ.สายแถวริม-หนองคอกหมู
  แยกจากถนนสายไผลอม-บึงตนชัน (รย.0307)
  ต.ซากบก อ.บานคาย จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,423,000
GPS LAT : 12.926514  LONG : 101.252585

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07616
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 22259  เนื้อที่ : 0-0-78 ไร
ที่ตั้ง : 634/11 ซ.ภายในโครงการ หมูบานอิงตะวัน เลควิว
  ถ.รอบอางเก็บน้ำหนองปลาไหล ต.แมน้ำคู
  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,900,000
GPS LAT : 13.019101  LONG : 101.150873

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04414
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 17688-89  เนื้อที่ : 0-0-39.40 ไร
ที่ตั้ง : 333/157-158 โครงการอีสเทิรนซีบอรด ซิตี้
  ถ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,210,000
GPS LAT : 12.967622  LONG : 101.244222

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09146
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 27942-27943  เนื้อที่ : 0-1-31.90 ไร
ที่ตั้ง : 333/58-59 ม.ซี เค ซี วิลเลจ ถ.สายระเวิง-ชลประทาน
  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

อ.ปลวกแดง
อ.บานคาย

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-03718

ราคาขาย

บาท8,400,000

โฉนดเลขท่ี : 13356-57  เน้ือที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : 60/35-36

  ถ.ทางเขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนฯ

  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

GPS LAT : 13.004741  LONG : 101.130331

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08107

ราคาขาย

บาท2,081,000

โฉนดเลขท่ี : 47771
เนื้อที่ : 1-0-41 ไร

ที่ตั้ง : 112/5 ซ.ไมมีชื่อ ถ.หนองพวา-คลองโปง

  ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง

GPS LAT : 12.824669  LONG : 101.364321

GPS 1 LAT : 12.787599  LONG : 101.314595
 2 LAT : 12.786019  LONG : 101.314584

¡Á.7

¡Á.6+300 130 Á.

ไปแยกบอวิน

ไปปลวกแดง

ซ.มาบยางพร 30

นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน ซ.1

โลตัสเอ็กซเพรส สะพาน 4

ตลาดสะพาน 4 พลาซา

เขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเทรียลพารค

ซ.มาบยางพร 39/2
ซ.มาบยางพร 39/3

ซ.มาบยางพร 39/4 ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ถ.ทางเขานิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนฯ

กม.9

8 กม.
กม.7

โครงการอีสเทิรนซีบอรด ซิตี้ 

ถ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด

ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331) ไป จ.ฉะเชิงเทราไป อ.สัตหีบ

ไป อ.ศรีราชา

ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ไป อ.ปลวกแดง

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกัน

ไป อ.ปลวกแดง

ไป อ.ปลวกแดง

ไปหวยปราบ
ไปแยกปากรวม

กม.2
510 ม.

88 ม
.

กม.2+400

กม.3+850
ถ.สายปลวกแดง-หวยปราบ (รย.3013)

ไปทล.331

ซ.หางแกว 2 

ซ.หางแกว 4
ซ.หางแกว 7 ซ.หางแกว 1

ซ.หางแกว 9

ซ.สารสิน

ถ.รวมใจ

ถ.สายหวยปราบ-หางแกว (ซ.มาบยางพร 43) 

กม.23
กม.2

กม.22
โรงเรียนนิคมสรางตนเอง

ไป จ.ระยอง

วัดสิทธิสามัคคี

หมูบานอิงตะวัน เลควิว
ซ.ภายในโครงการ ถ.รอบอางเก็บนํ้าหนองปลาไหล

ถ.สาย 22

ทล
.3
19

1

245 ม. 250 ม.

500 ม.

2.1 กม.

204 ม.

กม.6

กม.4 กม.3

 ถ.สายหวงหิน-คลองโปรง 

วัดเขางวงชาง

เขางวงชาง

 ถ.สายบานคาย-วังจันทร (ทล.3471)

ไปวังจันทร

ไปบานคาย
 ถ.สายหนองพะวา-ซากทองหลาง ไปซากทองหลาง

รพ.บายคาย

ถ.สายแถวริม-หนองคอกหมู 

ทล
.3
13

8

ทล.4009

ถนนสายไผลอม-บึงตนชัน (รย.0307)

ไป จ.ระยอง

กม.5

กม.1

กม.1+450
252 ม.

ไป จ.ระยอง

ไป สภ.บานคายไป อ.บานคาย
ไป อ.บานบึง ถ.สายบายคาย-บานบึง (ทล.3138)

ถ.สายบายคาย-ซากกอไผ

ถ.สายไผลอม-หวงหิน (รย.4009)

ถ.บานซากทองหลาง-บานหนองพะวา
ถ.สายเชิงเนิน-ชากบก

ไป ถ.สายเชิงเนิน-ชากบก

ไป ถ.สายหาดใหญ-จันดี (ทล.3139)
ไป ถ.สายบานคาย-วงัจันทร

ซ.ยายเหมือน

2.75 กม.

1.1 กม.

340 ม. ม.ซี เค ซี วิลเลจ 
ถ.สายระเวิง-ชลประทาน 

ถ.สายปลวกแดง-โรงน้ําตาล



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,128,000
GPS LAT : 12.745455  LONG : 101.092347

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09320
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 15825  เนื้อที่ : 0-0-55 ไร
ที่ตั้ง : 9/183 หมู 6 ม.รามนุช 14 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,350,000
GPS LAT : 12.748718  LONG : 101.083236

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07806
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 22085  เนื้อที่ : 0-0-44 ไร
ที่ตั้ง : 11/35 หมู 6 ซ.เทศบาล 47 หมูบานทรัพยสมบูรณ 2
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท576,000
GPS LAT : 12.724269  LONG : 101.067657

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01838
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 293/95 ชั้น 4  เนื้อที่ : 23 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 293/95 ชั้น 4 อาคาร G คอนโด โกลเดน วิลเลจ
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,400,000
GPS 1 LAT : 12.671592  LONG : 101.050580
 2 LAT : 12.671524  LONG : 101.050558

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04037
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 13828-31  เน้ือท่ี : 0-0-77.90 ไร
ที่ตั้ง : 157/11-14 ถ.เทศบาล 42 (ถนนสายบานฉาง-พยูน)
  ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,900,000
GPS LAT : 12.671441  LONG : 101.050518

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03655
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 4609, 4620  เนื้อที่ : 0-0-64.50 ไร
ที่ตั้ง : 157/9-10 ถนนเทศบาล 42 (สายบานฉาง-พยูน)
  ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,044,000
GPS LAT : 12.758556  LONG : 101.021456

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07195
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 27811  เนื้อที่ : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : 19/76 หมูที่ 1 ซ.เทศบาล 21 ถ.สายสำนักทอน-สระแกว
  ต.สำนักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,800,000
GPS LAT : 12.742641  LONG : 101.087585

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07726
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 34107  เนื้อที่ : 0-0-67.70 ไร
ที่ตั้ง : 192/59 ซ.ภายในโครงการ
  หมูบานเซนสิริ (สุขุมวิท-บานฉาง 19) ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,481,000
GPS LAT : 12.737538  LONG : 101.086214

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07432
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 13165  เนื้อที่ : 0-2-00ไร
ที่ตั้ง : 38/7 ซ.เทศบาล 60/1 ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท14,925,000
GPS LAT : 12.693667  LONG : 101.049553

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08138
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 11736, 21852  เนื้อที่ : 0-3-30.10 ไร
ที่ต้ัง : 99/19 หมู 6 ม.ศรีสุข ถ.สายจอคู-พลา
  ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 12.748301  LONG : 101.091738

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07891
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 15924  เนื้อที่ : 0-0-73 ไร
ที่ตั้ง : 9/153 ซ.ภายในโครงการ หมูบานรามนุช 14 (เฟส 1)
  ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

อ.บ
าน
ฉา
ง

ถ.สุขุ
มวิท

 (ทล
.3)

สนามบินอูตะเภา

กองทหารปนใหญ
ตอสูอากาศยาน

ม.ศรีสุข 

ถ.สายจอคู-พลา

ถ.เทศบาล 2 2 กม.

สถานีรถไฟบานฉาง

485 ม.

กม.199

กม.198+600

กม.199+130

กม.196

 ถ
.ส
ุขุม

วิท
 (ท

ล.
3)

ไป อ.สัตหีบ

ไปมาบตาพุด

ไปหาดพยูน

ซ.ภายในโครงการ

ซ.เทศบาล 58
ซ.เทศบาล 60

ซ.เทศบาล 47

 หมูบานรามนุช 14 (เฟส 1)

 หมูบานรามนุช 14 (เฟส 2)

150 ม.
กม.198+600

กม.199

กม.196

ถ.ภายในโครงการ

ไปมาบตาพุด

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไปหาดพยูนซ.เทศบาล 47 ซ.เทศบาล 58

ไป อ.สัตหีบ

ซ.เทศบาล 60
200 ม.

ถ.
สุขุ
มว
ิท 

(ท
ล.
3)

ไป อ.สัตหีบ

ไป จ.ระยอง

ซ.เทศบาล 60/1 
ซ.เทศบาล 60

130 ม.

160 ม.

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป อ.สัต
หีบ

ไป จ.ระยอง

ซ.เทศบาล 13

ซ.เทศบาล 21

ถ.เทศบาล 31/2

ถ.บานฉาง-ซากหมาก (ทล.3376)

ถ.สายสํานักทอน-สระแกว

ตลาดบานฉาง

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

190 ม.

1.15 กม.

กม.197

กม.199
กม.198

ไป จ.
ระยอง

ที่วาการ
อ.บานฉาง

ซ.เทศบาล 47 เดอะเอเมอรัล 2005 

หมูบานทรัพยสมบูรณ 1

หมูบานทรัพยสมบูรณ 2 

ถ.สุขุม
วิท (ท

ล.3)

ไป อ.
สัตหีบ

บานฉางคลีฟบีช

ทาวนเฮาส แนวอาคารพาณิชย

เทศบาล ต.บานฉาง

ทะเล
บานฉางคลีฟวิว 2

ถ.สายบานฉาง-พลา

ไป ถ.สุขุมวิท

ถ.สายพลา-พยูน-หนองแฟบ

ม.ศรีสุข
ม.ทวีีสุข

ถ.สายบานฉาง-พยูน

ร.ร.บานพยูน
วัดชลธีธาราม

ไป ถ.สุขุมวิท

ร.ร.อนุบาลรักภาษา

ถ.ตะกาด-สี่กั๊ก(ลงหาดพลา)

2.96 กม.

120 ม.บานฉางคลีฟบีช

ทาวนเฮาส แนวอาคารพาณิชย

เทศบาล ต.บานฉาง

ทะเล
บานฉางคลีฟวิว 2

ถ.สายบานฉาง-พลา

ไป ถ.สุขุมวิท

ถ.สายพลา-พยูน-หนองแฟบ

ม.ศรีสุข
ม.ทวีีสุข

ถ.สายบานฉาง-พยูน

ร.ร.บานพยูน
วัดชลธีธาราม

ไป ถ.สุขุมวิท

ร.ร.อนุบาลรักภาษา

ถ.ตะกาด-สี่กั๊ก(ลงหาดพลา)

2.95 กม.

120 ม.

ถ.สุข
ุมวิท

 (ทล
.3)

ไปบา
นฉาง

กม.198

กม.199
150 ม.

70 ม.

170 ม.
ไปมา

บตาพุ
ด

ถ.สุขุมวิท (ทล.3)

ไป ทล.36

ไปที่วาการ อ.บานฉาง

ไปหาดพลา

ไป อ.สัตหีบ

กม.194+150

กม.195

200 ม.

300 ม.

50 ม.

ถ.เทศบาล 42

ไป จ.ระยอง



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


