
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
หองชุดพักอาศัย และ ที่ดินวางเปลา 

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนรมเกลา 32 โทร. 02-3609710

K-Property
Call Center 02-2732555
k-property@kasikornbank.com

ทรัพยเดน ทำเลดี : กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอกเขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอกเขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก
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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,800,000
GPS LAT : 13.841816  LONG : 100.697671

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04083
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 71483  เนื้อที่ : 0-0-27.50 ไร
ที่ตั้ง : 132 โครงการปญญาซิตี้สแควร ถ.ปญญาอินทรา
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,800,000
GPS LAT : 13.859513  LONG : 100.714412

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03823
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 80473  เนื้อที่ : 0-0-25.60 ไร
ที่ตั้ง : 406/58 ซ.ภายในโครงการ
  หมูบาน RK Park รามอินทรา-คูบอน ถ.เลียบคลองสอง
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,185,000
GPS LAT : 13.842459  LONG : 100.701975

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04311
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 67810  เน้ือที่ : 0-0-22.70 ไร
ที่ตั้ง : 249/32 ม.แมกไมมิ่งเมือง ถ.สุเหราคลองหนึ่ง
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท148,000
GPS LAT : 13.809432  LONG : 100.714207

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01120
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 555/316 ชั้น 5  เนื้อที่ : 32.760 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 555/316 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน ซ.เสรีไทย 95
  ถ.เสรีไทย แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09161

ราคาขาย

บาท9,775,000

โฉนดเลขท่ี : 87566  เน้ือที่ : 0-1-07.50 ไร
ที่ตั้ง : 422/98 ม.ฮาบิเทีย เวนต ปญญาอินทรา
  ถ.ปญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.873369  LONG : 100.712108

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08919

ราคาขาย

บาท8,395,000

โฉนดเลขท่ี : 79992  เน้ือที่ : 0-0-82.90 ไร
ที่ตั้ง : 588/36 ม.ราชพฤกษ
  (รามอินทรา-หทัยราษฎร)
  ถ.หทัยราษฎร แขวงบางชัน
  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.852650  LONG : 100.726786

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09226

ราคาขาย

บาท5,405,000

โฉนดเลขท่ี : 83273  เน้ือที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 94/437 ม.ชัยพฤกษ รามอินทรา-วงแหวน 2
  ถ.คูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.848455  LONG : 100.684505
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ไปลําลูกกา
ไป ถ.รามอินทรา

ถ.กาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก)

 ม.ชัยพฤกษ รามอินทรา-วงแหวน 2

160 ม.
ซ.ทางเขาโครงการ

 หมูบาน RK Park

 ถ
.เลี

ยบ
คล

อง
สอ

ง

 ถ.พระยาสุเรนทรไปวัดพระยาสุเรนทร
ไป ถ.วงแหวนตะวันออก

 ถ.ปญญาอินทรา

ไป ถ.รามอินทรา

 ถ.หทัยราษฎร  ไป ถ.สุวินทวงศ ไป ถ.สายไหม

แยกมีนบุรี

ไป ถ.รามคำแหง

อาคารชุุด
อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน

ไปบางกะป

ถ.มีนพัฒนา

ซ.เสรีไทย 70
ซ.เสรีไทย 68

ถ.เสรีไทย

ไป ถ.สุวินทวงศ

ซ.เสรีไทย 95

500 Á.

150 Á.

ถ.รามอินทรา ถ.สีหบุรานุกิจไป ถ.นวมินทร ไปมีนบุรี

ไป ถ.หทัยราษฎร

ไปพระยาสุเรนทร

95 ม.
270 ม.

1.7 กม.

ม.ฮาบิเทีย เวนต ปญญาอินทรา 
ถ.ปญญาอินทรา

ถ.เลียบคลองสอง

ไปออก ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.พระยาสุเรนทร

ม.ราชพกฤษ

ถ.หทัยราษฎร

ซ.หทัยราษฎร 6
ซ.หทัยราษฎร 8

ไป ถ.สายไหม

ถ.หทัยมิตร

คลองสองตะวันออก

ไป ถ.นิมิตใหม

570 ม.

ถ.ปญญาอินทรา

ถ.ปญญา-เนเชอรัลปารค
ถ.สุเหราคลองหน่ึง

คลองหนึ่ง
คลองกะโหลก

คลองผักกระเฉด
ซ.แสงสี

ซ.เจริญ

ไปคลองสอง

ถ.สุเหราคลองหน่ึง ไป ถ.หทัยราษฎร

ถ.พ
ระย

าส
ุเรน

ทร


วัดบางชัน

ไปมีนบุรีถ.รามอินทราไปรามอินทรา กม.8

ไปรามอินทรา

3.2 กม.

500 ม.

114 ม.

ถ.ป
ญญ

าอิน
ทรา

ไป ถ.เลียบคลองสอง

คลองกะโหลก
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»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,700,000
GPS 1 LAT : 13.888572  LONG : 100.758265
 2 LAT : 13.888470  LONG : 100.758290

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06863
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 10348-49  เนื้อที่ : 0-1-07.20 ไร
ที่ตั้ง : 47/46, 47/48 ซ.นิมิตใหม 40
  หมูบาน เค.ซี.การเดนทโฮม 5 ถ.นิมิตใหม
  แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,100,000
GPS LAT : 13.856824  LONG : 100.717628

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08125
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 71460  เนื้อที่ : 0-0-38.50 ไร
ที่ตั้ง : 36/278 ม.พิบูลทรัพย ซ.เลียบคลองสอง 30
  ถ.เลียบคลองสอง แยกจากถนนหทัยราษฎร
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,713,000
GPS LAT : 13.827737  LONG : 100.707484

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07344
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 80408-9  เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : 100 หมูที่ 11 ซ.ไมมีชื่อ ถ.เจริญพัฒนา
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.884192  LONG : 100.713058

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07916
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 71028  เนื้อที่ : 0-0-35.10 ไร
ที่ตั้ง : 466/149 ม.พรอมพัฒน 1 รามอินทรา
  ซ.ทางเขาหมูบาน ถ.ปญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท853,000
GPS LAT : 13.908395  LONG : 100.791371

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06866
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 55027-28  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 63/2124 ซ.35 หมูบานเคหะชุมชนมีนบุรี ถ.คลองเกา
  แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,240,000
GPS LAT : 13.848983  LONG : 100.71799

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07920
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 67646  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 99/941 ซอยหทัยราษฎร 33 ม.รมทิพยวิลเลจ ถ.หทัยราษฎร
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06424

ราคาขาย

บาท6,200,000

โฉนดเลขท่ี : 60121  เน้ือที่ : 0-0-77.80 ไร
ที่ตั้ง : 88/55 ม.เศรษฐสิริ รามอินทรา
  ซ.ภายในโครงการ ถ.ปญญา-รามอินทรา
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.856505  LONG : 100.705721

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07125

ราคาขาย

บาท7,500,000

โฉนดเลขท่ี : 60145  เน้ือที่ : 0-0-74.60 ไร
ที่ตั้ง : 88/39 หมูบานเศรษฐสิริรามอินทรา
  ถนนปญญา-รามอินทรา แขวงบางชัน
  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.85571  LONG : 100.70570 ถ.ปญญา-รามอินทรา

ถ.หทัยราษฎร

ไปมีนบุรี

ไปสายไหม

คลองสอง 

สนง.เขต
คลองสามวา

ถ.เลียบคลองสอง
 

ไป ถ.คูบอน

ไปหลักส่ี
ม.สราญสิริ

ถ.เลียบคลองสองไปคูขนานวงแหวนรอบนอก

ไป ถ.หทัยราษฎร
ถ.สุเหราคลองหนึ่ง

สวน

สวน
สวน
สวน

สวน

สวน

ม.เศรษฐสิริ รามอินทรา
วัดสัมมา
ปญญาวาส

ไปวัดพระยาสุเรนทร

110 ม.

350 ม.

85 ม.

20 ม.

6 กม.

ถ.พระยาสุเรนทร

ไปวังนอย

ไปมอเตอรเวย

ถ.กาญจนาภิเษกถ.รามอินทรา

ไปมีนบุรี

ถ.ปญญา-รามอินทรา

ถ.ปญญา-รามอินทรา

ไป ถ.หทัยราษฎร

700 ม.

300 ม.
450 ม.

2,200 ม.

ถ.น
ิมิต

ให
ม 

ถ.หทัยมิตร

ถ.ราษฎรนิมิต ถ.ไมตรีจิต

คลองสี่

หมูบานเค.ซี.การเดนทโฮม 5
คลองสามวาตะวันออ

ก
ซ.นิมิตใหม40

ถ.เจริญพัฒนา

ซ.11
ถ.หทัยราษฎร

ไปวงศกร

ซอยแสงสี
ถ.สุเหราคลองหน่ึง

ถ.รามอินทรา

ไป ถ.รา
มอินทรา

ถ.รามอินทรา 109

ไปบางเขน
ไป ถ.สีหบุรานุกิจ

2.3 กม.

530 ม.

ซ.รามอินทรา 117

5.80 กม. 1.20 กม.

รร.วัดศรีสุข

วัดศรีสุขสถาพร

เคหะชุมชนมีนบุรี (ซ.คลองเกา)

รร.สุเหราคลองเกา

ถ.ไมตรีจิต

ไปลำลูกกา

ถ.นิมิตใหม

ซ.1ซ.1
0

ซ.1
1

ซ.1
2

ซ.7

ซ.1
0ก

ซ.1
1ก

ซ.1
2ก ซ.34

ซ.36

ลำกระดาน 1

ลำกระดาน 1

ซ.35
ซ.คลองเกา ซ.7

310 ม.

55 ม.

55 ม.

ซ.3
0

ซ.2
6

รร.นวมินทรชูทิศ
สตรีวิทยา 2

ถ.คลองเกา

ถ.หทัยมิตร

ไป ถ.สายไหม

ถ.หทัยราษฎร
ซ.หทัยราษฎร 33 ซ.หทัยราษฎร 6

ซ.หทัยราษฎร 8

ไปมีนบุรี ไปฉะเชิงเทรา

ไปรามอินทรา (คูบอน)

ถ.สุวินทวงศ

3.8 กม.

350 ม.

25 ม.

ถ.เลียบคลองสอง
คลองสอง

ถ.หทัยมิตร

ไป ถ.สายไหม

ถ.ห
ทัย

ราษ
ฎร



ซ.หทัยราษฎร 6
ซ.หทัยราษฎร 8

ไปมีนบุรี ไปฉะเชิงเทรา

ไปรามอินทรา (คูบอน)

ถ.สุวินทวงศ

500 ม.

500 ม.
ถ.เลียบคลองสอง

คลองสอง

ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.พระยาสุเรนทร

100 ม.
45 ม.
135ม.

800 ม.
900 ม.

1.0 กม.

ม.พรอมพัฒน 1
ถ.ปญญาอินทรา

ถ.ปญญาอินทรา
ถ.เลียบคลองสอง

ไป ถ.หทัยราษฎรไป ถ.วัดแปนทอง

ไป ถ.พระยาสุเรนทร



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,700,000
GPS LAT : 13.838295  LONG : 100.681397

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07405
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 4978  เนื้อที่ : 0-0-55.90 ไร
ที่ตั้ง : 7/220 ซ.3 หมูบานThe Centro รามอินทรา
  ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,914,000
GPS LAT : 13.848499  LONG : 100.669526

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07602
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 11262, 11993  เนื้อท่ี : 0-0-92 ไร
ที่ตั้ง : 8 ซ.คูบอน 26 ถ.คูบอน แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,948,000
GPS LAT : 13.824839  LONG : 100.662178

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09053
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 237141  เนื้อที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : 72/3 ม.นภาวิลลา ซ.รามอินทรา 58 แยก 3-13
  แยกจากซอยรามอินทรา 58 (ปญจมิตร 1) ถ.รามอินทรา
  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,900,000
GPS LAT : 13.82530  LONG : 100.66128

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04039
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 19960  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 16/3 ซ.รามอินทรา 58 แยก 3-13 ถ.นวมินทร
  แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,358,000
GPS LAT : 13.84253  LONG : 100.67450

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04273
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 5321  เนื้อที่ : 0-0-17.10 ไร
ที่ตั้ง : 25/63 ม.ไลโอ วงแหวน-รามอินทรา
  ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,551,000
GPS LAT : 13.816986  LONG : 100.675193

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07181
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1634  เนื้อที่ : 0-0-81.50 ไร
ที่ตั้ง : 114 หมูบานวอเตอรเฮาส ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก
  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เขต
คัน

นา
ยา
ว

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08438

ราคาขาย

บาท22,000,000

โฉนดเลขท่ี : 1480  เน้ือที่ : 0-1-45.90 ไร
ที่ตั้ง : 99/134 ม.บางกอกบูเลอวารด รามอินทรา
  (รัชดา-รามอินทรา) ซ.15
  ถ.ตัดใหม (รัชดา-รามอินทรา) แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.821539  LONG : 100.668792

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08278

ราคาขาย

บาท7,881,000

โฉนดเลขท่ี : 4820  เน้ือที่ : 0-0-67.60 ไร
ที่ตั้ง : 7/62 ม.The Centro รามอินทรา
  ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.837713  LONG : 100.681832

หมูบาน The Centro รามอินทรา

ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝงตวันออก) บางนา-บางปะอิน

ไปบางปะอิน

ไปบางนา

ถ.คูบอน

ไปบางเขน

ไปมีนบุรี

500 ม.
550 ม. 115 ม.

235 ม.
220 ม.

35 ม.

หมูบาน The Centro รามอินทรา

ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก

ซ.1/4

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝงตวันออก) บางนา-บางปะอิน

ไปบางปะอิน

ไปบางนา

ถ.คูบอน

ถ.รามอินทรา

ไปบางเขน

ไปมีนบุรี

500 ม.
650 ม.

250 ม.

ถ.รามอินทรา
ซ.กาญจนา

ภิเษก 11/3

ม.แกรนดบางกอกบูเลอวารด

ถ.รามอินทรา
ไปสวนสยาม

ไป ถ.นวมินทร

ถ.รัชดาภิเษก-
รามอินทรา

ไปบางนา

ไปบางปะอิน

ถ.กาญจนาภิเษก

300 ม.

ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่ ถ.วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก

ถ.รามอินทรา

ไปบางปะอิน

ไป ถ.เกษตรนวมินทร

ถ.น
วมิ
นท

ร

ซ.คูบอน 26ซ.คูบอน 24

ถ.ปญ
ญา-อ

ินทรา

ซ.คูบอน 6 

ถ.คูบอน 
ถ.คูบอน 

ถ.ค
ูบอ
น 

สน.คันนายาว
วัดคูบอน 

ไป ถ.ราม
อินทรา

ไป ถ.รามอินทราถ.นวมินทร
ไป ถ.เกษตร-นวมินทร

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.ตัดใหม (รัชดา-รามอินทรา)

ไปบางนา

ไปบางป
ะอิน

ไปบางกะป

ถ.กาญจ
นาภิเษก

(วงแหวน
ฝงตะวัน

ออก)

150 ม.
50 ม.

ไปมีนบุรี

ถ.รามอินทรา

ไปบางกะป
450 ม.

ถ.น
วม
ินท

ร (ส
ุขาภิ

บา
ล 1

) ซ.นวมินทร 96

ซ.นวมินทร 94

ซ.นวมินทร 88

ม.นภาวิลลา 

ซ.รามอินทรา 58

ซ.รามอินทรา 58 แยก 3

450 ม.
180 ม.

ถ.น
วม
ินท

ร

ถ.เกษตร-ราม
อินทรา

ซ.ปญจมิต
ร 1

ซอยนวมินทร 88 

ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่

ไปบางนา

ถ.คูบอน

ถ.รามอินทรา

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)

219 ม.

ถ.ปญญา
-อินทรา

ไป ถ.เลียบคล
องสองไปบางปะอิน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,645,000
GPS LAT : 13.821506  LONG : 100.703503

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08870
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 11504  เนื้อที่ : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : 53/45 ม.ธีรวรรณ ซ.พระยาสุเรนทร 2 ถ.พระยาสุเรนทร
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,867,000
GPS LAT : 13.82436  LONG : 100.786101

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09328
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 52502  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 55/478 ม.เคหะ สุวินทวงศ (ซอย 26) ซ.สุวินทวงศ 11
  ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,480,000
GPS LAT : 13.827838  LONG : 100.717344

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07222
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 8768  เนื้อท่ี : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : 35 (34/15) ซ.หทัยราฎร 25 ถ.หทัยราฎร 
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,150,000
GPS LAT : 13.828379  LONG : 100.791766

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09205
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 53740  เนื้อที่ : 0-0-22 ไร
ที่ตั้ง : 59/478 ซ.ราษฎรอุทิศ 54 ถ.ราษฎรอุทิศ
  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เขตมีนบุรี
ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09279

ราคาขาย

บาท9,881,000

โฉนดเลขท่ี : 27500  เน้ือที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : 90/388 ม.มัณฑนา (ซ.2/4)
  ซ.พระยาสุเรนทร 26 ถ.พระยาสุเรนทร
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.828122  LONG : 100.704786

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07714

ราคาขาย

บาท3,697,000

โฉนดเลขท่ี : 2771  เน้ือที่ : 0-0-94 ไร
ที่ตั้ง : 6 (22/47) ซ.รามอินทรา 117 แยก 16
  ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.818125  LONG : 100.707871

1.1 กม.

200 ม.

ไปบางกะป

 ซ.รามอินทรา 117 

ถนน หทัยราษฎร

ถน
น 
พร

ะย
าสุ
เรน

ทร


คล
อง
บา

งชั
น

แยก 16ซอย เจริญ
พัฒนา

ถ.รามอินทรา

ถ.เ
สร
ีไท
ย

โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี

มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)

ไปฉะเชิงเทรา

ไปหลักสี่ ไปรมเกลา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07919

ราคาขาย

บาท5,200,000

โฉนดเลขท่ี : 76259  เน้ือที่ : 0-0-52.50 ไร
ที่ตั้ง : 97/9 หมูบานพฤกษาปูริ (วงจันทน)
  ถ.สุวินทวงศ แขวงมีนบุรี
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.822466  LONG : 100.736453

300 ม.

1.30 กม.

ถ.สุวินทวงค

ถ.ส
าม

วา
คล

อง
สา
มว

า

ซ.หทัยราษฎร 25
ซ.หทัยราษฎร23
ซ.หทัยราษฎร 19
ซ.หทัยราษฎร 15

ซ.หทัยราฎร 1

ไปแยกมีนบุรี ไป ถ.นิมิตใหม

 ถ.หทัยราษฎร

ถ.พระยาสุเรนทร

ซ.พระยาสุเรนทร
 26

ซ.พระยาสุเรนทร
 10ซ.พระยาสุเรนทร

 16

ซ.พ
ระย

าสุเ
รนท

ร 11

ไป ถ.รามอินทรา

688 ม.

ไป ถ.ปญญาอินทรา

ไปแยกมีนบุรี ไปหนองจอก

ไปลําลูกกา

หมูบานพฤกษา ปูริ รามอินทรา-มีนบุรี

ถ.นิมิตใหม

ถ.สุวินทวงศ

335 ม.

ซ.พระยาสุเรนทร 2
ซ.พระยาสุเรนทร 4
ซ.พระยาสุเรนทร 6

ไปสีหบุรานุกิจถ.รามอินทรา

ซ.รามอินทรา109 (พระยาสุเรนทร ) 
940 ม.

430 ม.

ไปมีนบุรี
ไปแยกหนองจอก

ซ.สุวินทวงศ 11สนามกีฬา สุวินทวงศ 11

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ถ.สุวินทวงศ

ซ.สุวินทวงค 13ซ.สุวินทวงค 9/1
1.55 กม.

ซ.26

ไปแยกหนองจอก

1.45 กม.

ไป.สุวินทวงศ 

ซ.ราษฎรอุทิศ 54 

ซ.ราษฎรอุทิศ 44/3

ถ.ราษ
ฎรอุท

ิศ 
ถ.ประ

ชารวม
ใจ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,100,000
GPS LAT : 13.900826  LONG : 100.760046

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07824
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 24509  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : 47/878 ซ.นิมิตรใหม 40 หมูบานเค ซี การเดนท 14
  ถ.นิมิตรใหม แขวงสามวาตะวันออก
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,955,000
GPS LAT : 13.900335  LONG : 100.760102

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07576
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 24505  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : 47/870 ซ.นิมิตใหม 40
  หมูบาน เค.ซี.การเดนโฮม (โฮม 14) ถนนนิมิตรใหม
  แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,682,000
GPS LAT : 13.836266  LONG : 100.791131

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07712
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 1817-18  เนื้อที่ : 0-0-62 ไร
ที่ตั้ง : 472/49-50 ซ.ราษฎรอุทิศ 58 หมูบานประภาวรรณแลนด
  ถ.ราษฎรอุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,045,000
GPS LAT : 13.826881  LONG : 100.704452

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10379
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 13177  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ม.มหาโชค ซ.พระยาสุเรนทร 16 แยก 1-7 ถ.พระยาสุเรนทร
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07861

ราคาขาย

บาท4,500,000

โฉนดเลขท่ี : 71219  เน้ือที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 288/22 ซ.1 หมูบานเพอรเฟค พารค
  เฟส 1 รมเกลา-สุวรณภูมิ
  ซอยรมเกลา 6/1 ถ.รมเกลา แขวงมีนบุรี
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.792992  LONG : 100.739936

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07972

ราคาขาย

บาท5,300,000

โฉนดเลขท่ี : 50762  เน้ือที่ : 0-0-89.60 ไร
ที่ตั้ง : 79/231 ซ.คุมเกลา 10
  หมูบานศุภาลัย แกรนด เลค ถ.คุมเกลา
  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.798820  LONG : 100.780912

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06583

ราคาขาย

บาท6,600,000

โฉนดเลขท่ี : 4737  เน้ือที่ : 0-1-99 ไร
ที่ตั้ง : 71/6 ม.ศุภาลัย เลค 2 ซ.คุมเกลา 5
  ถ.คุมเกลา แขวงแสนแสบ
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.790777  LONG : 100.782904

ไป จ.ฉะเชิงเทรา

ไปมีนบุรี ถ.สุวินทวงศ 

ม.ศุภาลัย เลค 2

ถ.ค
ุมเก

ลา 

ซ.คุมเกลา 5 

รร.วัดทองสัมฤทธิ์
วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกมหานคร

ประมาณ 130 ม.

ประมาณ 2.4 กม.

615 ม.

780 ม.

100 ม. 1.0 กม.

1.1 กม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.นิมิตใหม 40

 หมูบานเค.ซี.การเดนโฮม

ไปลําลูกกา ไป ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)ถนนนิมิตใหม

ซ.โฮม 14
ซ.โฮม 8

ซ.โฮม 12ซ.โฮม 6

ซ.โฮม 11

628 ม.

5 กม.

720 ม.
780 ม.

100 ม. 1.0 กม.

1.1 กม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.นิมิตใหม 40

 หมูบานเค.ซี.การเดนโฮม

ไปลําลูกกา ไป ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)ถนนนิมิตใหม

ซ.โฮม 14
ซ.โฮม 8

ซ.โฮม 12ซ.โฮม 6

ซ.โฮม 11

ไปมีนบุรี
ถ.รามคําแหง

ไปฉะเชิงเทรา

ไปลําลูกกา
ถนนนิมิตใหม

ซ.ราษฎรอุทิศ
 58 

ซ.ราษฎรอ
ุทิศ 54

ถ.ราษฎรอุทิศ

หมูบานประภาวรรณแลนด 

ไปหนองจอก

ถ.ราษฎรรวมใจ

ถ.เลียบวารี

560 ม.

1.3 กม.

95 ม.

210 ม.
ซ.พระยาสุเรนทร 16 

ซ.พระยาสุเรนทร 14
ซ.พระยาสุเรนทร 12

ซ.พระยาสุเรนทร 5
ซ.พระยาสุเรนทร 7

ซ.พระ
ยาสุเร

นทร 9ซ.พระ
ยาสุเร

นทร 1
1

แย
ก 1แยก 1-1

แยก 1-3
แยก 1-5

แยก 1-2
แยก 1-4

แยก 1-8
แยก 1-6

แยก 1-7

ถ.พ
ระย

าส
ุเรน

ทร


ถ.รามอินทรา
ซ.รามอินทรา 107 ซ.รามอินทรา 115

ไปหลักส่ี ไปมีนบุรี

ไปซาฟารีเวิลด

รร.บางชัน
วัดบางชัน

ไปฉะเชิงเทราถ.สุวินทวงศไป ถ.รามคําแหง

ไป ถ.เจาคุณทหาร

ซ.คุมเกลา 10

ถ.คุมเกลา
ซ.1

ซ.3

1.90 กม.

370 ม.
20 ม.

กม.41+700

ซ.รมเกลา 10

ซ.รมเกลา 8 ถ.ร
มเก

ลา

ซ.รมเกลา 6/1

ไปมีนบุรี

ไปลาดกระบัง

ไป ถ.วงแหวนรอบนอก
ไป ถ.สุวินทวงศถ.รามคําแหง

700 ม.
2.2 กม.

120 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท251,000
GPS LAT : 13.830642  LONG : 100.693903

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01726
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 78/1190 ชั้น 5  เนื้อที่ : 27.250 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 78/1190 ชั้น 5 อาคาร 4 อินทราวิว คอนโดทาวน
  ซ.พระยาสุเรนทร 19 ถ.พระยาสุเรนทร
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท150,000
GPS LAT : 13.809432  LONG : 100.714207

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01229
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 555/334 ชั้น 5  เนื้อที่ : 33.330 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 555/334 ชั้น 5 อาคารชุดอินโดไทยยูเน่ียน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย แขวงบางชัน
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06051

ราคาขาย

บาท3,898,000

โฉนดเลขท่ี : 45685  เน้ือที่ : 0-0-60.80 ไร
ที่ตั้ง : 42/392 ม.คาซาลีนา 2 ซ.นิมิตใหม 20
  ถ.นิมิตใหม แขวงทรายกองดิน
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.847273  LONG : 100.743654

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08270

ราคาขาย

บาท3,175,000

โฉนดเลขท่ี : 7016, 38209  เน้ือที่ : 0-1-21 ไร
ที่ตั้ง : 42/354 ม.เค.ซี.การเดนโฮม 2
  ซ.นิมิตรใหม 40 ถ.นิมิตรใหม 
  แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.883166  LONG : 100.745240

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08858

ราคาขาย

บาท5,750,000

โฉนดเลขท่ี : 68160  เน้ือที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 186/628 ม.ธารารมณ (Parkway Chalet)
  ซ.รามคำแหง 190/1 ถ.รามคำแหง
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.793273  LONG : 100.733128

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06745

ราคาขาย

บาท4,764,000

โฉนดเลขท่ี : 14798-99  เน้ือที่ : 0-1-78 ไร
ที่ตั้ง : 41/13 (41/66) ม.คาซาลีนา 1
  ซ.นิมิตรใหม 14 ถ.นิมิตรใหม
  แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.838585  LONG : 100.737700

หมายเหตุ : สปส.บางสวนปลูกสรางครอมที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

34 ม.250 ม.
 ม.คาซาลีนา 1 

ซ.นิมิตรใหม 14

ซ.นิมิตรใหม 10
ซ.นิมิตรใหม 8
ซ.นิมิตรใหม 6ซ.นิมิตรใหม 1

ซ.นิมิตรใหม 7

ถ.นิมิตรใหม

ถ.ประชารวมใจ

ถ.สุวินทวงศ 

ถ.รา
มคํา

แหง

ไปหนองจอก

ไปฉะเชิงเทรา
ไป ถ.รามอินทรา

ไปแยกลําสาลี

ไปลําลูกกา

200 ม.

500 ม.
ม.คาซาลีนา โครงการ 2 

ม.คาซาลีนา โครงการ 1

ไปลำลูกกา

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.รา
มคำ

แหงรร.แสนสุข วัดแสนสุข

คลองแสนแสบ
ไปหนองจอกถ.ประชารวมใจ

ถ.สุวินทวงศ

ถ.น
ิมิต

ให
ม

ซ.นิมิตใหม 20 

720 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.นิมิตใหม 40

 หมูบานเค.ซี.การเดนโฮม

ไปลําลูกกา ไป ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)ถนนนิมิตใหม

ซ.โฮม 14
ซ.โฮม 8

ซ.โฮม 2
ซ.โฮม 19

ซ.โฮม 9
ซ.โฮม 1

ซ.โฮม 6

ซ.โฮม 11

110 ม.

490 ม.

2.06 กม.

อาคาร 4 

อาคาร 1

อาคาร 5

อาคาร 2

อาคาร 6

อาคาร 3

อินทราวิว คอนโดทาวน 

ถ.พระยาสุเรนทร (รามอินทรา 109)

ซ.รามอินทรา 107

ซ.พระยาสุเรนทร 26
ซ.พระยาสุเรนทร 24
ซ.พระยาสุเรนทร 22

ซ.พระยาสุเรนทร 1

ซ.พระยาสุเรนทร 19 
ซ.พระยาสุเรนทร 17 

ถ.รามอินทราไปหลักสี่ ไปมีนบุรี

แยกมีนบุรี

ไป ถ.รามคำแหง

อาคารชุุด
อินโดไทยยูเน่ียน-บางชัน

ไปบางกะป

ถ.มีนพัฒนา

ซ.เสรีไทย 70
ซ.เสรีไทย 68

ถ.เสรีไทย

ถ.รามอินทราไปหลักสี่ ไปตลาดมีนบุรี

ไปหนองจอก

ซ.เสรีไทย 95

500 Á.

150 Á.

ถ.รามคําแหง

ซ.รามคําแหง 190/1

ซ.5

ซ.45/3
ซ.42

ซ.45/2
ซ.45/1

1.5 กม.

45 ม. 90 ม.
52 ม.

ไป ถ.รมเกลาไป ถ.วงแหวนรอบนอกตะวันออก

ม.ธารารมณ (Parkway Chalet)

ไปฉะเชิงเทรา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,800,000
GPS LAT : 13.822241  LONG : 100.744127

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04078
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 70030  เนื้อที่ : 0-0-22.40 ไร
ที่ตั้ง : 30/1 ม.พฤกษาวิลล 5 ถ.ประชารวมใจ
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,495,000
GPS LAT : 13.846825  LONG : 100.689766

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04260
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 34514  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 69/242 ม.เพชรไพลิน ซ.พระยาสุเรนทร 35
  ถ.พระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,350,000
GPS LAT : 13.825331  LONG : 100.704419

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03764
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 8487  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : 8/33 (17) ซ.พระยาสุเรนทร 16 แยก 1-1
  หมูบานมหาโชค ถ.พระยาสุเรนทร แขวงบางชัน
  แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,250,000
GPS LAT : 13.868091 LONG : 100.695008

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04080
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 46606  เนื้อที่ : 0-0-18.60 ไร
ที่ตั้ง : 38/164 ม.เค.ซี.รามอินทรา 5 ซ.พระยาสุเรนทร 40
  ถ.พระยาสุเรนทร แขวงสามวาตะวันตก
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04465

ราคาขาย

บาท10,392,000

โฉนดเลขท่ี : 55048-49
เนื้อที่ : 0-0-47 ไร
ที่ตั้ง : 35/50-51 ถ.รมเกลา แขวงแสนแสบ
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.800516  LONG : 100.743091

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03031

ราคาขาย

บาท3,200,000

โฉนดเลขท่ี : 35430-1  เน้ือที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 20/406-407 ม.วรารักษ รามอินทรา (ซ.9)
  ซ.เลียบคลองสอง 27 ถ.เลียบคลองสอง
  แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.866731  LONG : 100.717993

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04087

ราคาขาย

บาท2,415,000

โฉนดเลขท่ี : 35362  เน้ือที่ : 0-0-26.60 ไร
ที่ตั้ง : 20/338 ม.วรารักษ รามอินทรา
  ซ.เลียบคลองสอง 27 แขวงสามวาตะวันตก
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.866280  LONG : 100.718640

หมายเหตุ : ภายในเปดทะลุถึงกัน บันไดข้ึน-ลง อยูหองเลขท่ี 20/407

255 Á.

497 Á.

150 Á.

ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð

«.2«.1 «.4«.3 «.6«.5 «.9
«.10

«.12«.8

«.11

«.13

ä» ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ
ä» ¶.¤ÙŒºÍ¹

ä» ¶.Ë·ÑÂÃÒÉ®Ã 

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 27

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 19

 ¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§ 2

255 Á.

490 Á.

90 Á.

ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð

«.2«.1 «.4«.3 «.6«.5 «.8
«.10

«.12«.7

«.11

«.13

ä» ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ
ä» ¶.¤ÙŒºÍ¹

ä» ¶.Ë·ÑÂÃÒÉ®Ã 

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 27

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 19

 ¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§ 2

550 ม.
28 ม.

135 ม.ซ.พระยาสุเรนทร 16 
ซ.พระยาสุเรนทร 14

ซ.พระยาสุเรนทร 12

แย
ก 1

-1 

หมูบานมหาโชค

ถ.พ
ระย

าส
ุเรน

ทร


ถ.รามอินทราไปหลักส่ี ไปมีนบุรี

ไป ถ.วงแหวน

รร.บางชัน

 ถ.รมเกลา

ซ.รมเกลา 3
50 ม

.
คลองบึงขวาง

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป ถ.รามคําแหง

หมูบาน ปรีชา รมเกลา
มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
วิทยาเขต รมเกลา

ไปลาดกระบัง

ถ.ประ
ชารวม

ใจ

35 ม.

ไปฉะเชิงเทรา
คลอง

แสนแ
สบ

ถ.นิมิตใหม

ไป ถ.รามอินทรา
ถ.สุวินทวงศ

วัดแสนสุข

ซอย 
ชุมชน

วัดแส
นสุข

ไปลําลูกกา

ถ.รามอินทรา

ซ.รามอินทรา109

ถ.พระยาสุเรนทร 
คลองกะโหลก

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)

ถ.ปญญา-อิน
ทรา

ไปวัชรพล ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.เสรีไทย

ซ.พระยาสุเรนทร 31

ซ.16

ซ.8

ซ.1

ซ.7
645 ม.

ไป ถ.เลียบคลองสอง

ม.เพชรไพลิน 

ซ.พระยาสุเรนทร 35(ซ.โสมาภา) 

ถ.สุเหราคลองหน่ึง
ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.หทัยราษฎร

ไปซาฟารีเวิลล

ซ.14
ซ.15

ถ.พระยาสุเรนทร

ซ.พระยาสุเรนทร 40

ไป ถ.กาญจนา (บางนา-บางปะอิน)

ไป ถ.รามอินทรา

ไป ถ.รามอินทรา

200 ม. 200 ม.

600 ม.

ถ.ปญญา-อินทรา

ถ.เลียบคลองสอง
คลองกะโหลก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

เขตหนองจอก

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,506,000
GPS LAT : 13.795177  LONG : 100.811763

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08651
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 35742  เนื้อที่ : 0-0-65.80 ไร
ที่ตั้ง : 94/280 ม.ฟลอราวิลลพารคซิตี้ ซ.สุวินทวงศ 38
  ถ.สุวินทวงศ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,250,000
GPS LAT : 13.812732  LONG : 100.846422

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06290
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 39459  เนื้อที่ : 0-1-25 ไร
ที่ตั้ง : 63/7 ถนนสุวินทวงศ (ทล.304) แขวงลำผักชี
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,576,000
GPS LAT : 13.844278  LONG : 100.833587

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08380
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 76352  เนื้อท่ี : 0-0-35.50 ไร
ที่ตั้ง : 69/332 ม.นันทวัน 10 ซ.เลียบวารี 37 ถ.เลียบวารี
  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท448,000
GPS LAT : 13.782598  LONG : 100.842476

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09117
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 51600  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : 101/2040 ม.การเคหะฉลองกรุง โซน 6 (ซ.4)
  ซ.สังฆประชา 13 ถ.สังฆประชา แขวงลำผักชี
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08629

ราคาขาย

บาท8,348,000

โฉนดเลขท่ี : 10430  เน้ือที่ : 1-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 27/8 ม.ทองพันชั่ง ถ.คูคลองสิบ
  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.898707  LONG : 100.810635

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-07550

ราคาขาย

บาท5,596,000

โฉนดเลขท่ี : 28490  เน้ือที่ : 0-1-31 ไร
ที่ตั้ง : 92/56 ม.ฟลอรา วิลล พารค ซิตี้
  ซ.สุวินทวงศ 38 ถ.สุวินทวงศ
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.798224  LONG : 100.806858

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-06348

ราคาขาย

บาท4,400,000

โฉนดเลขท่ี : 63637  เน้ือที่ : 0-1-10.70 ไร
ที่ตั้ง : 47/26 ม.ภัสสร 10 (สุวินทวงศ)
  ซ.สุวินทวงศ 21 ถ.สุวินทวงศ แขวงลำผักชี
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.810003  LONG : 100.818015

ไปมีนบุรี
ไปฉะเชิงเทรา

โครงการฟลอรา วิลล พารค ซิตี้ 

ซ.ฟลอรา ลิลลี่

ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)

500 Á.

1.3 กม.

ซ.โครงการฟลอรา วิลล พารค ซิตี้ 

กม. 45+900

กม. 45+500100 ม.

ไปมีนบุรี

คลองลำนกแขก

คลองอูตะเภา
ซ.2

ซ.1ซ.3ซ.5ซ.7ซ.9ซ.11ซ.13

ไปแยกลำผักชี ฉะเชิงเทรา

คลองลำตนไทร

ซ.6ซ.8ซ.10ซ.12ซ.14ซ.16ซ.18ซ.20

ซ.4

440 ม.
500 ม.

170 ม.

ถนนสุวินทวงศ 

กฟผ.สุวินทวงศ 

ถ.เ
ชื่อ
มส

ัมพ
ันธ
 

ไป จ.ฉะเชิงเทรา
ไปมีนบุรี

หมวดการทางลำผักชี

ศูนยบริการสาธารณสุขลำผักชี

สน.ลำผักชีซ.สุวินทวงศ 33/4 (วิฑูรชาติ )

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีช่ือ)

ซ.ไ
มมี
ชื่อ

วัดเจียรระดับ

ไป ถ.ลําลูกกา
ไป สน.ลําหิน

ไป ถ.ลําลูกกา

ไป อ.หนองจอก
ไป ถ.นิมิตใหม

 ถ.มิตรไมตรี

 ถ.คูคลองสิบ

 ถ.คลองสิบ-คลองสิบสี่
 ถ.คลองเกา

 ถ.ประชารวมใจ

ซ.ทางเขาโครงการ 440 ม.

4.25 กม.
ถ.เลียบคลองแบนชะโด

กม.43

1.60 กม.

500 ม.

ไปมีนบุรี ไปฉะเชิงเทราถ.สุวินทวงศ
ซ.สุวินทวงศ 38

ม.ฟลอราวิลลพารคซิตี้ 

ซ.ท
ิวลิป

 4

ซ.ท
ิวลิ
ป 3

ซ.ท
ิวลิ
ป 1

ซ.ท
ิวลิ
ป 7

ซ.ท
ิวลิ
ป 5

ถ.เชื่อมสัมพันธ
ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.ผดุงพันธ
ไป ถ.สังฆสันติสุข

ไป ถ.ราษฎรอุทิศ 

ม.นันทวัน 10
 ซ.เลียบวารี 37 

 ซ.เลียบวารี 55

 ซ.เลียบวารี 25
 ซ.เลียบวารี 27

 ซ.เลียบวารี 30

 ซ.เลียบวารี 35

 ซ.เลียบวารี 31
ถ.เลียบวารี 

ไป ถ.
สุวินท

วงศ

ถ.ฉล
องกร

ุง

1.7 กม. 600 ม.

95 ม.ไปลา
ดกระ

บัง

 ม.การเคหะฉลองกรุง โซน 6 

คลองลํา
ผักชี 

ซ.สังฆประชา

แยก 4
แยก 5



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,150,000
GPS LAT : 13.861594  LONG : 100.840167

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03964
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 71006  เนื้อที่ : 0-0-18.10 ไร
ที่ตั้ง : 40/56 ซ.มิตรไมตรี 8/1 หมูบานกิตติชัยวิลลา 10
  ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท950,000
GPS LAT : 13.842719  LONG : 100.874963

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03965
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 53216  เนื้อที่ : 0-0-18.20 ไร
ที่ตั้ง : 12/165 ซอยสังฆสันติสุข 18 ม.ณัฐวรรณ ถ.สังฆสันติสุข
  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03951

ราคาขาย

บาท2,126,000

โฉนดเลขท่ี : 26176-77  เน้ือที่ : 0-0-42 ไร
ที่ตั้ง : 6/188 ซอยสังฆสันติสุข 26 ม.วัฒนารมไทร
  ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุมราย
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.846508  LONG : 100.877750

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04123

ราคาขาย

บาท1,553,000

โฉนดเลขท่ี : 74452  เน้ือที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 59/137 ม.บุราพันธ การเดนวิลล
  ซ.สังฆสันติสุข 14 ถ.สังฆสันติสุข
  แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร
GPS LAT : 13.846567  LONG : 100.873846

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04118

ราคาขาย

บาท1,380,000

โฉนดเลขท่ี : 54051  เน้ือที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 9/326 ม.พิบูลทรัพย 17 ซ.เชื่อมสัมพันธ 23
  ถ.เชื่อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.819713  LONG : 100.850511

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04309

ราคาขาย

บาท1,380,000

โฉนดเลขท่ี : 62919  เน้ือที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 25/548 ม.กฤษณา สุวินทวงศ (ซ.1/19)
  ซ.สุวินทวงศ 23 ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)
  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.815891  LONG : 100.827820

1.5 กม.

1.05 กม.
 ซอยสังฆสันติสุข 18 

 ซอยสังฆสันติสุข 14

ม.ณัฐวรรณ 

ถ.อยูวิทยา

ถ.เชื่อมสัมพันธ

ถ.เลียบวารี

ไป อ.บางนํ้าเปรี้ยว

ไป ถ.สุวินทวงค

ไป ถ.สุวินทวงค

ถ.สังฆสันติสุข 

ไป ถ.สกุลดี

ถ.เชื่อมสัมพันธ

ไป อ.มีนบุรี

ไป อ.บางน้ําเปรี้ยว

ไป ถ.สกุลดี ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.สุวินทวงศ

540 ม.

ถ.ผ
ดุง
พัน

ธ

ถ.เลียบวารี 

ถ.ส
ังฆ

สัน
ติสุ

ข

ซ.สังฆสันติสุข 14

ถ.อยูวิทยา

ซ.สังฆสันติสุข 26

ถ.เชื่อมสัมพันธ

ไป อ.บางนํ้าเปรี้ยว

ไป ถ.สกุลดี ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.สุวินทวงศ

673 ม.ถ.ผ
ดุง
พัน

ธ

ถ.เลียบวารี 

ถ.ส
ังฆ

สัน
ติส

ุข

ถ.อยูวิทยา

ซ.สังฆสันติสุข 26

ซ.สังฆสันติสุข 14

ถ.เชื่อมสัมพันธ

ซ.เชื่อมสัมพันธ 14
ซ.เชื่อมสัมพันธ 16

ซ.เชื่อมสัมพันธ 20

ซ.เช่ือมสัมพันธ 26

ซ.เช่ือมสัมพันธ 23

ไปมีนบุรี

ไปหนองจอก

ไปฉะเชิงเทราถ.สุวินทวงศ (ทล.304)

640 ม.

1.2 กม. 100ม.

ไปมีนบุรี
ไปบางปะกง

ถ.สุวินทวงศ (ทล.304)

ซ.สุวิน
ทวงศ 

23

ทางตัน

 ถ.มิตรไมตรี

ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.สุวินทวงศ

ไป ถ.คลองสิบสอง-คลองสิบสี่

ถ.สังฆสันติสุข

ถ.บุรีรมยถ.เลียบวารี 

ถ.สกุลดี
ไป ถ.ผดุงพันธ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò
01-88-10439

ราคาขาย

บาท8,845,000

โฉนดเลขท่ี : 25233, 66002  เน้ือที่ : 3-1-37 ไร
ที่ตั้ง : โครงการสนามกอลฟเพรสซิเดนท คันทรีคลับ
  ซ.สุวินทวงศ 96 ถ.สุวินทวงศ 
  แขวงลำตอยต่ิง เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.782681  LONG : 100.887617

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,891,000
GPS LAT : 13.795152  LONG : 100.798263

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08356
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 35109-10  เนื้อที่ : 0-1-92.70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานฟลอราวิลล พารค ซิตี้ ซอยสุวินทวงศ 38
  ถ.สุวินทวงศ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,254,000
GPS LAT : 13.822458  LONG : 100.884470

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09916
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 21139  เนื้อที่ : 1-0-40 ไร
ที่ตั้ง : ม.ไอรแลนด ปารค ซ.สุวินทวงศ 47 (ธรรมรัฐ) ถ.สุวินทวงศ
  แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-03849

ราคาขาย

บาท5,000,000

โฉนดเลขท่ี : 33854-55  เน้ือที่ : 0-0-41 ไร
ที่ตั้ง : 128/5-6 ซ.เชื่อมสัมพันธ 13
  ถ.เชื่อมสัมพันธ  แขวงกระทุมราย
  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.840680  LONG : 100.858242

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04064

ราคาขาย

บาท4,600,000

โฉนดเลขท่ี : 30493-94  เน้ือที่ : 0-0-41 ไร
ที่ตั้ง : 19/6,19/7 ถ.ประชาสำราญ
  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.869751  LONG : 100.862560

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01705

ราคาขาย

บาท1,348,000

หองชุดเลขท่ี : 129/5 ชั้น 1  เน้ือที่ : 55.810 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 129/5 ชั้น 1 อาคาร C ม.มหานครธานี 1
  ซ.เชื่อมสัมพันธ 9 ถ.เชื่อมสัมพันธ 
  แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.846791  LONG : 100.859595

หมายเหตุ : เจาะทะลุถึงกัน

ซ.เชื่อมสัมพันธ 13

ไปลาดกระบัง

ถ.เช
ื่อม
สัมพั

นธ 

ม.เทคโนโลยีมหานคร

ถ.เลียบวารี

วัดหนองจอก
รพ.หนองจอก

ไปมีนบุรี

อาคารกัลยาวิลล

500 ม.

1 กม.

ไปลําลูกกา

ถ.มิตรไมตรีไป ถ.นิมิตใหม

ถ.ประชาสําราญ 
ซ.ประชาสําราญ 1

ซ.ประชาสําราญ 3

ซ.ประชาสําราญ 2

ถ.สกุลดี

ซ.สกุลดี1

ไป ถ.ผดุงพันธ

ซ.สุวินทวงศ 38

ซ.ฟลอรา ลิลลี่

ถ.แคทลียาฟลอราวิลล

คลองแยกอูตะเภา
ซ.ฟล

อรา พ
ิโอนี

ซ.ฟลอ
รา ออ

คิด

ไปฉะเชิงเทรา

ไปมีนบุรี

ถ.สุวินทวงศ

1.50 กม.

300 ม.
300 ม.

160 ม. คลองลำไผผี

กม.43

กม.53

40
0 ม

.

1.4 กม.

700 ม.

ไป ถ.หลวงแพง

คลอง 2

คลอง 1

ถ.รวมพัฒนา

ถ.อยูวิทยา

ไปมีนบุรี
ไปฉะเชิงเทรา

ไปหนองจอก

ถ.สุวินทวงศ 

ม.ไอรแลนด ปารค

ซ.สุวินทวงศ 47 (ธรรมรัฐ) 

ถ.เชื่อมสัมพันธ
ซ.เชื่อมสัมพันธ 4

ซ.เชื่อมสัมพันธ 11

ซ.เชื่อมสัมพันธ 6

ไปมีนบุรี

ไป สนง.เขตหนองจอก

ไปฉะเชิงเทราถ.สุวินทวงศ (ทล.304)

5.5 กม.

150 ม.

สํานักงานขนสง
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 4

ซ.รวมพัฒนา 1

ถ.สุวินทวงศ

ถ.รวมพัฒนา

  โครงการสนามกอลฟเพรสซิเดนท คันทรีคลับ 

ซ.สุวินทวงศ 96



02-88-04823

02-88-04823

ซื้อ 3,001,000 บาท

17 กุมภาพันธ 2560

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

กดลิงค เว็บไซตทรัพยสินรอการขาย


