
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย หองชุดพักอาศัย และ ที่ดินวางเปลา

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สำนักสีลม โทร. 02-2347660-8

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

ทรัพยเดน ทำเลดี : กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตยานนาวา เขตบางซื่อ เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตยานนาวา เขตบางซื่อ เขตหวยขวางเขตหวยขวาง
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ เขตบางคอแหลมเขตปอมปราบศัตรูพาย เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ เขตบางคอแหลม
เขตบางรัก เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตบางกะป เขตบางกะป เขตบึงกุม เขตดุสิตเขตบึงกุม เขตดุสิต
เขตสายไหม เขตบางเขนเขตสายไหม เขตบางเขน

เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตยานนาวา เขตบางซื่อ เขตหวยขวาง
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ เขตบางคอแหลม
เขตบางรัก เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตบางกะป เขตบึงกุม เขตดุสิต
เขตสายไหม เขตบางเขน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท16,500,000
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03907
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 16633, 16767  เนื้อที่ : 0-0-42 ไร
ที่ตั้ง : 58/5-7, 58/25 ซ.ภิรมย ถ.อนุวงศ แขวงจักรวรรด์ิ
  เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,000,000
GPS LAT : 13.739162  LONG : 100.503328

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03834
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 11117  เน้ือท่ี : 0-0-09.30 ไร
ที่ต้ัง : 552 ซ.ตรอกฮ่ัวเพงโกย ถ.ราชวงศ แขวงจักรวรรด์ิ
  เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
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ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01731

ราคาขาย

บาท9,185,000

หองชุดเลขที่ : 179/65 ชั้น 22  เนื้อที่ : 117.750 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 179/65 ชั้น 22 (24) อาคาร 3
  โครงการ ศุภาลัย เพลส ซ.สุขุมวิท 39
  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.743765  LONG : 100.573595

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
17-88-00183

ราคาขาย

บาท12,890,000

หองชุดเลขท่ี : 130/148 ชั้น 2  เนื้อที่ : 19.530 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 130/148 ชั้น 2 อาคารใบหยกทาวเวอร
  ซ.ราชปรารภ 1 ถ.ราชปรารภ 
  แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.753016  LONG : 100.539762

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01610

ราคาขาย

บาท1,426,000

หองชุดเลขท่ี : 12/32 ชั้น 3  เน้ือที่ : 34.760 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 12/32 ชั้น 3 อาคาร A เจริญกรุงเพลส
  ซ.มไหสวรรค 6 ถ.มไหสวรรค
  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.698065  LONG : 100.495133

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 13.752930  LONG : 100.521469

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04083
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 13270  เนื้อที่ : 0-0-09 ไร
ที่ตั้ง : 510/7 ซ.พระราม 6 ซอย 19 ถ.พระราม 6 
  แขวงถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท759,000
GPS LAT : 13.785825  LONG : 100.556077

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01492
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 110/45 ชั้น 6  เนื้อที่ : 33 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 110/45 เจ.ซี.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม ซ.อินทามระ 10
  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

GPS 1 LAT : 13.740193 LONG : 100.500928
 2 LAT : 13.740219 LONG : 100.500714

ซ.พรอมมิตร

ซ.พรอมใจ ซ.เพชรบุรี 38/1
ถ.เพชรบุรีตัดใหม

ไปพระโขนง

ไปอโศก

ซ.พรอมจิตร

ทางเขาโครงการ

ซ.พรอมศรี 1
ซ.พรอมพันธ

800 ม.

250 ม.

640 ม.

150 ม.

60 ม.

500 ม.

ถ.เพชรบุรี

ซ.เพชรบุรี 19

ซ.เพชรบุรี 17

ไป ถ.ชิดลมไปอุรุพงษ

ถ.พญาไท

ไปแยกศรีอยุธยา

ไปแยกศรีอยุธยา

ไปมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ไปสีลม

ซ.ราชปรารภ 1

เซ็นทรัล เวิลด
BTS ราชเทวี

ซ.ราชปรารภ 5

ถ.ราชปรารภ

ซ.ราชปรารภ 3
ซ.ราชปรารภ 6

150 ม.

30 ม.
65 ม.

150 ม.

ไป ถ.บํารุงเมือง

ไป ถ.เพชรบุรี
ไป ถ.เพชรบุรี

ทางดวนขั้นท่ี 2

ไป ถ.หลานหลวง

ไปหัวลําโพง
ไปหัวลําโพง

ถ.รองเมือง

ซ.พระราม 6 ซ.9

ซ.พระราม 6 ซ.7 ซ.พระราม 6 ซ.8

ถ.พระราม 1

ถ.พระราม 4

ไป ถ.พระราม 4

ไป ถ.พญาไท

ถ.พ
ระร

าม
 6

350 ม.

อาคารบี เจ.ซี.ทาวเวอร คอนโดมิเนียม 

ซ.อินทามระ 10

ซ.อินทามระ 19

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

ถ.ว
ิภา

วด
ี-รัง

สิต

ถ.พ
หล

โยธิ
น

ถ.ประดิพัทธ

ไปจตุจักร

ไปอนุสาวรียชัยฯ

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปดินแดง

ไปลาดพราว

20 ม. 100 ม.ซ.ภ
ิรม

ย ถ.อนุวงศ

ถ.เยาวราช

ไป ถ.เจริญกรุง
ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.จักรเพชร

ถ.อนุวงศ

ทาน้ําจักรวัรรดิ์ ทาน้ําราชวงศ

ไปสะพานพระปกเกลา

ถ.ร
าช
วงศ

ถ.จ
ักรว

รรดิ์
ถ.ว

รจัก
ร

ถ.ทรงวาด

แมนํ้าเจาพระยา

185 ม.

58
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.
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ไป ถ.จักรเพชร
ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.มังกร

ไป ถ.มังกร

ไป ถ.มังกร

ไป ถ.เจริญกรุง

ทาน้ำราชวงศ

100
 ม.80 ม.

ไป ถ.เจริญราษฎร

ไป ถ.เจริญนคร
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ถ.จ

ันท
น

แม
นํ้า
เจา

พร
ะย
า

เจริญกรุงเพลส 

ซ.ม
ไหส

วรร
ย 6

ถ.มไหสวรรย



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท18,909,000
GPS LAT : 13.753956  LONG : 100.515789

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 17-88-00179
ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

หองชุดเลขที่ : 488/606-7 ชั้น 5  เนื้อที่ : 45.020 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 488/606-607 ชั้น 5 โครงการโบเบทาวเวอร
  ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,748,000
GPS LAT : 13.754252  LONG : 101.514848

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 17-88-00174
ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

หองชุดเลขที่ : 498/275 ชั้น 2  เนื้อที่ : 14.370 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 498/275 ชั้น 2 โบเบทาวเวอร 2
  ถ.ดำรงครักษ แขวงคลองมหานาค
  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,000,000
GPS LAT : 13.751779  LONG : 100.510625

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03967
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 5826  เนื้อที่ : 0-0-13.10 ไร
ที่ตั้ง : 136/13 ซ.แมนศรี 1 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท13,044,000
GPS LAT : 13.754147  LONG : 100.515406

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 17-88-00186
ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

หองชุดเลขที่ : 488/280 ชั้น 2  เนื้อที่ : 23.630 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 488/280 ชั้น 2 โครงการโบเบทาวเวอร 1 ถ.กรุงเกษม
  ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
  เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เขตบางรัก
เขตปอมปราบศัตรูพาย

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01646

ราคาขาย

บาท1,639,000

หองชุดเลขท่ี : 219/5 ชั้น 1  เน้ือที่ : 58.530 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 219/5 ชั้น 1 บานสวนนพเกา
  ซ.ประชาชื่น 37 แยก 7-1-4 ถ.ประชาชื่น
  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.842295  LONG : 100.539206

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
17-88-00181

ราคาขาย

บาท13,902,000

หองชุดเลขท่ี : 322/71 ชั้น 28
เนื้อที่ : 240.610 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 322/71 อาคารชุดสุรวงษ วัฒนาคาร
  ถ.สุรวงศ แขวงบางรัก
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.726660  LONG : 100.520085

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-03996

ราคาขาย

บาท4,400,000

โฉนดเลขท่ี : 20443
เนื้อที่ : 0-0-11.40 ไร
ที่ตั้ง : 1179/3 ซ.เจริญกรุง 47 ถ.เจริญกรุง
  แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.726324  LONG : 100.516654

เขตบางซื่อ

40 ม.
 ซ.เจริญกรุง 47 

ถ.สุรวงค
ถ.สีลม

ไปสาธร

ไปหัวลําโพง
ไปหัวลําโพงไปเยาวราช

ไปสะพานพระราม 4

ไป ถ.นราธาวาสราชนครินทร

ถ.ส่ีพระยาไปส่ีพระยา

 ซ.เจริญกรุง 45

 ซ.เจริญกรุง 43

ถ.เ
จร
ิญก

รุง

ทา
งด
วน

ขั้น
ที่ 2

ถ.เลียบคลองประปา

คล
อง
ปร
ะป
า

320 ม.

บานสวนนพเกา 

ไปนนทบุรี

ไปบางโพธิ์ ถ.ประชาราษฎรสาย 2 ไปบางซ่ือ

ไปแยกพงษเพชร

 ถ
.กรุ

งเท
พ-
นน

ทบุ
รี

ซ.ประชาชื่น 37 
ซ.ประชาชื่น 36 ถ.ประชานิเวศน 1

ถ.ป
ระช

าช
ื่น

ซ.ประชาชื่น 37 แยก 7-1-4

200 ม.

650 ม.

ถ.ก
รุงเ

กษ
ม

คล
อง
ผดุ

งก
รุงเ

กษ
ม

ถ.หลานหลวง
ซ.หลานหลวง 10ถ.ดํารงรักษถ.ดํารงรักษ

ถ.บํารุงเมือง

ถ.จั
กร
พร

รด
ิพง

ษ

ถ.พลับพลาชัย

คลองมหานาค

ไปวรจักร

ไปเสาชิงชา

ไปหัวลําโพง

ไปปทุมวัน

ไป ถ.พิษณุโลกไป ถ.ราชดําเนินกลาง

ไปแยกวิสุทธิกษัตริย ไป ถ.นครสวรรค

150 ม.

650 ม. ถ.ก
รุงเ

กษ
ม

คล
อง
ผดุ

งก
รุงเ

กษ
ม

ถ.หลานหลวง
ซ.หลานหลวง 10ถ.ดํารงรักษถ.ดํารงรักษ

ถ.บํารุงเมือง

ถ.จั
กร
พร

รด
ิพง

ษ

ถ.พลับพลาชัย

คลองมหานาค

ไปวรจักร

ไปเสาชิงชา

ไปหัวลําโพง

ไปปทุมวัน

ไป ถ.พิษณุโลกไป ถ.ราชดําเนินกลาง

ไปแยกวิสุทธิกษัตริย ไป ถ.นครสวรรค

150 ม.

650 ม. ถ.ก
รุงเ

กษ
ม

คล
อง
ผดุ

งก
รุงเ

กษ
ม

ถ.หลานหลวง
ซ.หลานหลวง 10ถ.ดํารงรักษถ.ดํารงรักษ

ถ.บํารุงเมือง

ถ.จั
กร
พร

รด
ิพง

ษ

ถ.พลับพลาชัย

คลองมหานาค

ไปวรจักร

ไปเสาชิงชา

ไปหัวลําโพง

ไปปทุมวัน

ไป ถ.พิษณุโลกไป ถ.ราชดําเนินกลาง

ไปแยกวิสุทธิกษัตริย ไป ถ.นครสวรรค

35 ม.
35 ม.ซ.แมนศรี 1

ซ.แมนศรี

ซ.แมนศรี 2

ถ.บํารุงเมือง

ถ.จักรพรรดิพงษไปหลานหลวง ไปเจริญกรุง
ไปเสาชิงชา

ไป ถ.กรุงเกษม

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.กําจายเอ่ียมสุรีย

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.มเหสักข

ถ.สีลม

ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.นรเศรษฐ

ไป ถ.พระราม 4ไป ถ.พระราม 4

120 ม.

500 ม.
ถ.สุรวงศ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,260,000
GPS LAT : 13.690687  LONG : 100.534735

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01837
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 557/196 ชั้น 13  เนื้อที่ : 79.930 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 557/196 ชั้น 13(12A) โครงการเลอริช ถ.สาธุประดิษฐ
  แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,190,000
GPS LAT : 13.700384  LONG : 100.535945

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01455
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 315/177 ชั้น 12  เนื้อที่ : 93.090 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 315/177 ชั้น 12 โครงการฟอรจูน คอนโดทาวน 2
  ซ.สาธุประดิษฐ 19 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,926,000
GPS LAT : 13.690687  LONG : 100.534735

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01717
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 557/138 ชั้น 11  เนื้อที่ : 40.290 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 557/138 ชั้น 11 โครงการเลอริช ถ.สาธุประดิษฐ
  แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,443,000
GPS LAT : 13.700384  LONG : 100.535945

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01806
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 315/185 ชั้น 13  เนื้อที่ : 93.090 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 315/185 ชั้น 13 อาคาร 1 อาคารชุด ฟอรจูน คอนโดทาวน 2
  ซ.สาธุประดิษฐ 19 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เขต
วัฒ

นา
เขต

ยา
นน

าว
า

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01683

ราคาขาย

บาท11,559,000

หองชุดเลขท่ี : 29/160  เน้ือที่ : 80.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 29/160 ชั้นท่ี 24 โครงการเดอะไพรม 11
  ซ.สุขุมวิท 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.744153  LONG : 100.556387

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01555

ราคาขาย

บาท7,690,000

หองชุดเลขที่ : 315/152-153 ชั้น 9
เนื้อท่ี : 192.240 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 315/152-153 ชั้น 9 อาคาร 1
  ฟอรจูน คอนโดทาวน 2 ซ.สาธุประดิษฐ 19
  ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี
   เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.700384  LONG : 100.535945

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,590,000
GPS LAT : 13.688511  LONG : 100.528421

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01398
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 205/603-604 ชั้น 3  เนื้อที่ : 215.780 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 205/603-604 อาคารชุดสุวรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม 2
  ซ.สาธุประดิษฐ 34 แยก 6 ถ.สาธุประดิษฐ
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,475,000
GPS LAT : 13.693628  LONG : 100.535848

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01714
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 20/861 ชั้น 17  เนื้อที่ : 28.840 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 20/861 ชั้น 17
  โครงการเดอะ ทรัสต เรสซิเดนซ รัชดา-พระราม 3
  ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

400 ม.

โครงการเดอะไพรม 11

ซ.สุขุมวิท 13

ซ.สุขุมวิท 15

ซ.สุขุมวิท 11
BTS อโศก

MRT สุขุมวิท

BTSนานา

ถ.อโศกมนตรี

ถ.สุขุมวิท 

ไป ถ.พระราม 4

ไปเพลินจิต

ไปแยกมักกะสัน ไป ถ.เพชรบุรีตัดใหม

ไปพรอมพงษ

480 ม.

ถ.พระราม 3

ทางด
วนรัช

ดา-พ
ระรา

ม 3

ถ.เจริญราษฎร

ถ.จันทน

ถ.สาทร

ถ.เ
จริ
ญก

รุง

ไป ถ.พระราม 4
ไป ถ.สุรวงศไปเยาวราช

ไปนาง
ล้ินจ่ี

ถ.สาธุประดิษฐ
ถ.นาราธิวาสราชนครินทร

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

1 2 3
ซ.สาธุประดิษฐ 19

480 ม.

ถ.พระราม 3

ทางด
วนรัช

ดา-พ
ระรา

ม 3

ถ.เจริญราษฎร

ถ.จันทน

ถ.สาทร

ถ.เ
จริ
ญก

รุง

ไป ถ.พระราม 4
ไป ถ.สุรวงศไปเยาวราช

ไปนาง
ลิ้นจ่ี

ถ.สาธุประดิษฐ
ถ.นาราธิวาสราชนครินทร

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

1 2 3
ซ.สาธุประดิษฐ 19

480 ม.

ถ.พระราม 3

ทางด
วนรัช

ดา-พ
ระรา

ม 3

ถ.เจริญราษฎร

ถ.จันทน

ถ.สาทร

ถ.เ
จริ
ญก

รุง

ไป ถ.พระราม 4
ไป ถ.สุรวงศไปเยาวราช

ไปนาง
ลิ้นจ่ี

ถ.สาธุประดิษฐ
ถ.นาราธิวาสราชนครินทร

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

1 2 3
ซ.สาธุประดิษฐ 19

A4
A5
A6

C7 ถ.สาธุประดิษฐ

ซ.สาธุประดิษฐ 33

ซ.สาธุประดิษฐ 37

ไป ถ.พระราม 3

ซ.สาธุประดิษฐ 32
ไปเซ็นทรัลพระราม 3ไป ถ.พระราม 3 ถ.เลียบทางดวนเฉลิมมหานคร

ไป ถ.เจริญกรุง ถ.จันทน ไป ถ.นราธิวาสราชนครินทร

ถ.โครงการสุวรรณเอเซีย
ซ.สาธุประดิษฐ 34 (พัฒนาการ)

600 ม.

100 ม.150 ม.

ไป ถ.เจริญราษฎรไป ถ.สุขสวัสด์ิ

ทา
งด
วน

เฉล
ิมม

หา
นค

ร

ไปคลองเตย
ไปคลองเตย

ถ.พระราม 3

ถ.สาธุประดิษฐ

ซ.สาธุประดิษฐ 43ซ.สาธุประดิษฐ 41

ไป ถ.จันทน
440 ม. 1.4 กม.

ไป ถ.เจริญราษฎรไป ถ.สุขสวัสด์ิ

ทา
งด
วน

เฉล
ิมม

หา
นค

ร

ไปคลองเตย
ไปคลองเตย

ถ.พระราม 3

ถ.สาธุประดิษฐ

ซ.สาธุประดิษฐ 43ซ.สาธุประดิษฐ 41

ไป ถ.จันทน
440 ม. 1.4 กม.

ถ.นนทรี

ซ.น
นท

รี 2

ซ.น
นท

รี 4

ซ.น
นท

รี 6 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)

ไป ถ.พระราม 3

ไป ถ.พระราม 3ไป ถ.พระราม
 3

ถ.เลียบทางด
วนเฉลิมมหา

นคร (รัชดาภ
ิเษก)ถ.เลียบทางด

วนเฉลิมมหา
นคร (รัชดาภ

ิเษก)

ทางดวนเฉล
ิมมหานคร

ไปคลองเตย

ถ.สาธุประดิษฐ

ไป ถ.จันทน

200 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,722,000
GPS LAT : 13.683240  LONG : 100.549920

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01688
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 78/132 ชั้น 12  เนื้อที่ : 68.430 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 78/132 ชั้น 12 อาคารเอ
  อาคารชุดลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจาพระยา ถ.พระรามท่ี 3
  แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,360,000
GPS LAT : 13.696401  LONG : 100.509083

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04117
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 43329  เนื้อที่ : 0-0-26 ไร
ที่ตั้ง : 54 ซ.แฉลมนิมิตร 5 แยก 1 ถ.แฉลมนิมิตร
  แขวงบางโคล เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,300,000
GPS LAT : 13.716256  LONG : 100.515613

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04345
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 50076  เนื้อที่ : 0-0-10 ไร
ที่ตั้ง : 101 (9/51) ซ.เจริญกรุง 55 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,500,000
GPS LAT : 13.689319  LONG : 100.537016

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03901
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 25801  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 551/90 ซ.สาธุประดิษฐ 45 แยก 3 หมูบานสรรคสุข
  ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,428,000
GPS LAT : 13.697935  LONG : 100.501517

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07297
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 45896  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : 259 ซ.เจริญกรุง 107 แยก 7 ถ.เจริญกรุง
  แขวงบางคอแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,820,000
GPS LAT : 13.691382  LONG : 100.537604

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01732
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 118/392 ชั้น 14  เนื้อที่ : 56.870 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 118/392 ชั้น 14 โครงการพี.เอส.ที.คอนโดวิลล ทาวเวอร 1
  ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงบางโพงพาง
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01721

ราคาขาย

บาท6,499,000

หองชุดเลขท่ี : 423/15 ชั้น 8  เน้ือที่ : 124.980 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 423/15 ชั้น 8 อาคาร C
  โครงการลุมพินี เพลส วอเตอรคลิฟ 1
  ถ.รัชดาภิเษก-พระราม 3 แขวงชองนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.699888  LONG : 100.538294

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,399,000
GPS LAT : 13.711149  LONG : 100.548668

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01687
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 270/50 ชั้น 4  เนื้อที่ : 63.440 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 270/50 ชั้น 4 อาคารบี รีสอรทตา เย็นอากาศ ซ.อมร
  ถ.นางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,034,000
GPS LAT : 13.671755  LONG : 100.544074

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01852
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 906/83 ชั้น 16  เนื้อที่ : 85.370 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 906/83 ชั้น 16 อาคาร 3 อาคารชุดเอสวี ซิตี้
  ถ.พระรามท่ี 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร

ถ.พระราม 3

ทางด
วนรัช

ดา-พ
ระรา

ม 3

ถ.เจริญราษฎร

ถ.จันทน

ถ.สาทร

ถ.เ
จร
ิญก

รุง

ไป ถ.พระราม 4
ไป ถ.สุรวงศ

ไปเยาวราช

ไปสุขสวัสดิ์

ไปคลอ
งเตย

ถ.สาธุประดิษฐ
ถ.นราธิวาสราชนครินทร

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน

ไป ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน
740 ม.ซ.อ

มร
 

ถ.นางลิ้นจี่

ถ.พระราม 4

ซ.ศรีบำเพ็ญ

MRTสถานีลุมพินี

ไปพระราม 3

ไปสีลม

ไปสวนพลู

ซ.ง
าม
ดูพ

ลี

ถ.ส
าทร

ถ.วิทยุ

ไป ถ.เช้ือเพลิง

ถ.เ
ย็น
อาก

าศ C
A
B

500 ม.

200 ม.

100 ม.

พีเอสทีคอนโดวิลล

 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) 

ถ.นนทรี

ถ.สาธุประดิษฐ

ไป ถ.พระ
ราม 3

ไปคลองเต
ย

ไป ถ.พระราม 3

ไป ถ.พระราม 3

ทางดวนเ
ฉลิมมหาน

คร
ถ.เลียบทา

งดวนเฉลิ
มมหานค

ร (ถ.รัชดา
ภิเษก)

ถ.เลียบทา
งดวนเฉล

ิมมหานค
ร (ถ.รัชดา

ภิเษก)

50 ม.

150 ม.

ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.เจริญกรุง

ไป ถ.สาธุประดิษฐ

ไป ถ.จันทนไป ถ.สุดประเสริฐ

ถ.เจริญราษฎร

ซ.เจริญราษฎร 10 ซ.เจริญราษฎร 7

ถ.พระราม 3

ซ.แฉลมนิมิตร 5 แยก 1

ซ.แฉลมนิมิตร 5 แยก 2

ซ.แฉลมนิมิตร 5

ซ.แฉลมนิมิตร 1

ซ.แฉลมนิมิตร 3

ซ.แฉลมนิมิตร 6

ถ.แฉลมนิมิตร

ซ.สาธุประดิษฐ 45 

ซ.สาธุประดิษฐ 47

ซ.สาธุประดิษฐ 49

ซ.สาธุประดิษฐ 43 

ซ.สาธุประดิษฐ 41

250 ม.

157 ม.

ถ.รัชดาภิเษก
ไป ถ.จันทน

ไปคลองเตย

ไป ถ.พระรามที่ 3

ไปสะพานพระรามท่ี 9

ถ.ยานนาวา

หมูบานสรรคสุข

แย
ก 3

แย
ก 1

แย
ก 5ถ.ส

าธ
ุปร
ะด
ิษฐ



300 
ม.

275 ม.

30 ม
.

ซ.เจร
ิญกรุ

ง 10
7

ซ.เจร
ิญกรุ

ง 10
9

ถ.เจริญกรุง

ถ.พร
ะราม

 3

ถ.เจริญนคร

ไป ถ.จันทน

ไป ถ.เจริญราษฎร

แมนํ้าเจาพระยา

แยก 1
แยก 3

แยก 5

แยก 7
คลองบางคอแหลม

ถ.นนทรี

ซ.น
นท

รี 2

ซ.น
นท

รี 4

ซ.น
นท

รี 6 ซ.นนทรี 14 
(ซ.นาคสุวรรณ)

ไป ถ.พระราม 3

ไป ถ.พระราม 3ไป ถ.พระราม
 3

ถ.เลียบทางด
วนเฉลิมมหา

นคร (รัชดาภิ
เษก)ถ.เลียบทางด

วนเฉลิมมหา
นคร (รัชดาภิ

เษก)

ทางดวนเฉลิ
มมหานคร

ถ.สาธุประดิษฐ

ซ..สาธุประดิษ
ฐ 19 200 ม.ไป ถ.จันทน

ไปคลองเตย

ไป ถ.จันทน

ไป ถ.พระราม 3

ถ.นราธิวาสราชนครินทร

ถ.พระราม 
3

อาคารชุดเอสวี ซิตี้

พระราม 3 ซอย 36

แมนํ้าเจาพระยา

วัดดาน
ไป ถ.สาธุประดิษฐ



ไป ถ
.ยานน

าวา

200 ม.

ถ.เ
จร
ิญก

รุง

ซ.เจริญกรุง 57

ซ.เจริญกรุง 61
ซ.เจริญกรุง 63

ซ.เจริญกรุง 65

ซ.เจริญกรุง 67
ซ.เจริญกรุง 69

ซ.เจริญกรุง 54

ซ.เจริญกรุง 50

ไป ถ.เจริญราษฎร

ไป ถ.สาทร

ไป ถ.สาธุประดิษฐถ.จันทน

ไป ถ.พระราม 3

150 ม. 54 ม.
ซ.เจริญกรุง 55 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,441,000
GPS LAT : 13.789741  LONG : 100.589582

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01544
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 295/3 ชั้น 1  เนื้อที่ : 42.070 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 295/3 ม.เอ สเปซ เพลย ชั้น 1 อาคาร C
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,028,000
GPS LAT : 13.79309  LONG : 100.56300

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01583
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 12/111-112 ชั้น 2  เนื้อที่ : 78 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 12/111-112 ชั้น 2 เรสิเดนซี่ไฮทส คอนโดมิเนียม
  ซ.วิภาวดีรังสิต 10 ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,065,000
GPS LAT : 13.746003  LONG : 100.593148

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01820
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 74/139 ชั้น 9  เนื้อที่ : 34.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 74/139 ชั้น 9 อาคาร 1 โครงการลิฟวิ่งเพลส ศูนยวิจัย 2
  ซ.เอ.บี.ซี. ถ.เอกมัย-พระราม 9 แขวงบางกะป
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,059,000
GPS LAT : 13.794019  LONG : 100.588566

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01715
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 415/67 ชั้น 3  เนื้อที่ : 29.390 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 415/67 ชั้น 3 อาคารเอ โครงการแฟมมิลี่ ปารค
  ซ.ลาดพราว 48 แยก 3 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท826,000
GPS LAT : 13.772929  LONG : 100.587025

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01608
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 686/809 ชั้น 8  เนื้อที่ : 28.450 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 686/809 ชั้น 8 เดอะเซ็นเตอรทาวนคอนโด
  ซ.ประชาอุทิศ 19 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,401,000
GPS LAT : 13.78959  LONG : 100.58951

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01787
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 295/20 ชั้น 2  เนื้อที่ : 33.070 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 295/20 ชั้น 2 อาคารซี อาคารชุดเอ สเปซ เพลย
  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,801,000
GPS LAT : 13.767313  LONG : 100.564721

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09351
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 24638  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 95 ซ.ประชาสงเคราะห 14 แยก 16 ถ.ประชาสงเคราะห
  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,991,000
GPS LAT : 13.783991  LONG : 100.586362

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01745
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 870/123 ชั้น 8  เนื้อที่ : 79.620 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 870/123 ชั้น 8 อาคาร D โครงการแฮปป คอนโด
  แอนด สปอรตคลับ ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เขต
หว

ยข
วา
ง ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03844

ราคาขาย

บาท7,400,000

โฉนดเลขท่ี : 187840-41  เน้ือที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : 351/76-77 หมูบานพระราม 9 วิลล
  ซ.พระราม 9 ซอย 11 ถ.พระราม 9
  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.757889  LONG : 100.585071

35 ม.

30 ม.

300 ม.

ไป ถ.รามคําแหง

ไปแยกผังเมือง

ซ.พระราม 9 ซอย 11
ซ.พระราม 9 ซอย 7

ซ.พระราม 9 ซอย 13
ซ.พระราม 9 ซอย 15

หมูบานพระราม 9 วิลล

ถ.พระราม 9

1.3 กม.

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ซ.ลาดพราว 64ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ไป ถ.พระราม 9

 อาคารชุด เอ สเปซ เพลย 

ซ.ทางเขาโครงการMRT
สุทธิสาร

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

ซ.สุทธินิเวศน

ถ.ร
ัชด

าภ
ิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 18ซ.รัชดาภิเษก 17

A B C

40 ม.35 ม.

สร
ะวา

ยน
ํ้า

1.3 กม.

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ซ.ลาดพราว 64ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ไป ถ.พระราม 9

 อาคารชุด เอ สเปซ เพลย 

ซ.ทางเขาโครงการMRT
สุทธิสาร

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

ซ.สุทธินิเวศน

ถ.ร
ัชด

าภ
ิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 18ซ.รัชดาภิเษก 17

A B C

40 ม.35 ม.

สร
ะวา

ยน
ํ้า

รพ.สุทธิสาร

สถานียอยการไฟฟา

โรงแรมโกลดออคิว

อาคารลิ้มเจริญ 2

สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ
แหงประเทศไทย

350 ม.

50 ม.

ถ.วิภาวดี-รังสิต

ซ.วิภาวดี-รังสิต 10

ไปทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค

ถ.เ
ทีย

นร
วม

มิต
ร

ถ.ประชาอุทิศ

ซ.ป
ระช

าอุ
ทิศ

 19

ถ.ป
ระช

าอ
ุทิศ 320 ม.

ไป ถ.รัชดาภิเษก
ซ.รัชดานิเวศน แยก 24

ซ.รัชดานิเวศน แยก 22

ซ.รัชดานิเวศน แยก21

ซ.รัชดานิเวศน แยก 19

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

รร.ถนอมพิศวิทยา

รร.พิบูลอุปถัมภ

สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย4
ตลาดโชคชัย4

ซ.โ
ชค

ชัย
4

คลองบางซ่ือ700 ม.

300 ม.

อาคารเอ โครงการแฟมมิลี่ ปารค 

ซ.ลาดพราว 48 
ถ.ลาดพราว 

ซ.ลาดพราว 60 
ซ.ลาดพราว 54คลองลาดพราว 

ไปบางกะป

แยก 3

ไป ถ.สุขุมวิท

ไปอโศก

ไปแยก อสมท. ไป ถ.รามคําแหง

โครงการลิฟวิ่งเพลส ศูนยวิจัย 2 
ซ.เอ.บี.ซี. 

ถ.เอกมัย-พระราม 9

ถ.พระราม 9

 ไป ถ.ประชาอุทิศ

ไปคลองตัน

560 ม.

150 ม.
ถ.เอกมัย (สุขุมวิท63)

ถ.เพชรบุรีตัดใหม

 ถ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ

 ไป ถ.ประชาอุทิศไปแยกหวยขวาง

ซ.รัชดาภิเษก 18 ซ.2
0 ม

ิถุน
าถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.ลาดพราว
ไป ถ.วิภาวดี-รังสิต

ไป ถ.ลาดพราว
ถ.สุทธิสาร

450 ม.

1.10 กม.

800 ม.
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สน.ดินแดง
รร.พรอมพรรณวิทยา

500 ม.
132 ม.

77 ม.

ซ.ประชาสงเคราะห 14 ซ.ป
ระช

าส
งเค

ราะ
ห 1

4 

แย
ก 1

6
ซ.ก

รุณ
า

ถ.ป
ระช

าส
งเค

ราะ
ห

ถ.ประชาสงเคราะห
ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ไปดินแดง



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,000,000
GPS LAT : 13.802449  LONG : 100.567641

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03569
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 1073  เนื้อที่ : 0-0-43.20 ไร
ที่ตั้ง : 90/337 ม.บุษราคัม เพลส ซ.วิภาวดี-รังสิต 20 แยก 18
  ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,500,000
GPS LAT : 13.802781  LONG : 100.567448

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

03-88-03930

03-88-03930
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 120  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : 90/346 ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แยก 18 ม.บุษราคัม เพลส
  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,000,000
GPS LAT : 13.802792  LONG : 100.567637

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03667
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 117  เนื้อที่ : 0-0-20.80 ไร
ที่ตั้ง : 90/349 ซ.วิภาวดีรังสิต 20 แยก 8 หมูบานบุษราคัม เพลส
  ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,800,000
GPS LAT : 13.848944  LONG : 100.549023

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02832
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 686  เนื้อที่ : 0-0-22.90 ไร
ที่ตั้ง : 564/15 หมูบานวิมานแกว
  ซ.เทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 3 ถ.ประชาช่ืน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,808,000
GPS LAT : 13.774076  LONG : 100.561424

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01712
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 1792/195 ชั้น 11  เนื้อที่ : 106.800 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 1792/195 ชั้น 11 โครงการดี.ดี.ทาวเวอร
  ถ.ประชาสงเคราะห แขวงดินแดง
  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,387,000
GPS LAT : 13.770904  LONG : 100.576594

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01841
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 95/913 ชั้น 9  เนื้อที่ : 53.060 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 95/913 ชั้น 9 โครงการซิตี้ ลิฟวิ่ง
  ซ.ประชาราษฎรบำเพ็ญ 12 ถ.ประชาราษฎรบำเพ็ญ
  แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เขตจตุจักร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-03715

ราคาขาย

บาท11,000,000

โฉนดเลขท่ี : 3835  เน้ือที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : 5/135 หมูบาน บานกลางเมือง
  มอนติคาโล รัชวิภา
  ถ.เลียบทางรถไฟสายเหนือ แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.835359  LONG : 100.5537464

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09113

ราคาขาย

บาท5,581,000

โฉนดเลขที่ : 70893  เน้ือท่ี : 0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : 95/12 ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 7-10
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.813390  LONG : 100.585281

ไปหวยขวาง
ไป ถ.พระราม 9

ถ.ประชาอุทิศ

 ถ
.ปร

ะช
ารา

ษฎ
รบ
ําเพ็

ญ

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ12

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ14

สํานักงานเขตหวยขวาง
ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 19

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 13

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 11
ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 9

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 7

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 5

ซ.ประชาราษฎรบําเพ็ญ 3

ถ.รัชดาภิเษก

ไปออก ซ.ลาดพราว48

ไป ถ.สุทธิสาร

800 ม.

750 ม.

100 ม.

แยกหวยขวาง

ถ.ประชาสงเคราะห

ซ.ประชาสงเคราะห 29

ซ.ประชาสงเคราะห 23

ซ.ประชาสงเคราะห 27
ซ.ประชาสงเคราะห 25

ซ.ประชาสงเคราะห 20
ซ.ประชาสงเคราะห 24

ซ.ประชาสงเคราะห 16

ไป ถ.วิภาวดี-รังสิต
ไป ถ.ดินแดง

ไปหวยขวาง

ถ.เ
ลีย
บท

างร
ถไฟ

สาย
เหนื

อ
ถ.ว

ิภา
วด
ีรังส

ิต

โครงการบานกลางเมือง 

80 ม.

ซ.1
ซ.2

ซ.3
ซ.4ซ.5

ซ.6ซ.7

ถ.ประชานิเวนศ 1
วัดเสมียนนารี ไปงามวงควาน

ไปหาแยกลาดพราว

ไป ถ.ประชาชื่น

ถ.ก
ําแพ

งเพ
ชร 

6

300 ม.
150 ม.

120 ม. 105 ม.

30
0 ม

.

ถ.ว
ิภา

วด
ีรังส

ิต

ซ.วิภาวดีรังสิต 20

ซ.วิภาวดีรังสิต 18ซ.วิภาวดีรังสิต 3

ถ.ลาดพราว

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกบางเขน ไปแยกรัชโยธิน

ไปโชคชัย 4

ถ.สุทธิสารวินิจฉัยไปสะพานควาย
ไปดินแดง

ถ.พห
ลโยธิ

น

ไปจตุ
จักร

300 ม.
150 ม.

120 ม. 105 ม.

29 ม.

30
0 ม

.

ถ.ว
ิภา

วด
ีรังส

ิต

ซ.วิภาวดีรังสิต 20

ซ.วิภาวดีรังสิต 18ซ.วิภาวดีรังสิต 3

ถ.ลาดพราว

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกบางเขน ไปแยกรัชโยธิน

ไปโชคชัย 4

ถ.สุทธิสารวินิจฉัยไปสะพานควาย
ไปดินแดง

ถ.พห
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ไปจตุ
จักร

300 ม.
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ซ.วิภาวดีรังสิต 20

ซ.วิภาวดีรังสิต 18ซ.วิภาวดีรังสิต 3

ถ.ลาดพราว

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกบางเขน ไปแยกรัชโยธิน

ไปโชคชัย 4

ถ.สุทธิสารวินิจฉัยไปสะพานควาย
ไปดินแดง

ถ.พห
ลโยธิ

น

ไปจตุ
จักร

ไปแยกพงษเพชรไปแยกเตาปูน

ถ.ลาดพราว

ถ.พ
หลโ

ยธิน

ไปแ
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ไปประชานุกูล

ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ไปบางกะป

ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกรัชดาภิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 32
แยก 7

แยก 7/10

แยกรัชโยธิน
ถ.เสนานิคม 1ถ.ว

ิภาว
ดี-ร
ังสิต

ไปหาแยกลาดพราว

ไปห
าแย

กลา
ดพ
ราว 1.6 กม.

300 ม. 300 ม.
640 ม. 100 ม.

150 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,269,000
GPS LAT : 13.819960  LONG : 100.583088

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01419
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 333/148 ชั้น 9  เนื้อที่ : 43.800 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 333/148 ชั้น 9 ม.รัชอาภา ทาวเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท802,000
GPS LAT : 13.820005  LONG : 100.583417

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01634
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 333/48 ชั้น 5  เนื้อที่ : 28.580  ตร.ม.
ที่ตั้ง : 333/48 ชั้น 5 รัชอาภาทาวนเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,365,000
GPS LAT : 13.824640  LONG : 100.551138

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01320
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 222/73 ชั้น 5  เนื้อที่ : 62.010 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 222/73 ชั้น 5 อาคาร จี โครงการบานสวนจตุจักร
  ซ.วิภาวดี-รังสิต 17 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,359,000
GPS LAT : 13.82133  LONG : 100.58082

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-77-00119
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 20/167 ชั้น 7  เนื้อที่ : 67.970 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 20/167 ชั้น7 บานสวนรัชดา อาคาร บี
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 9 (ซอยวี.ไอ.พี)
  แยกจากซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอยเสือใหญอุทิศ)
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04384

ราคาขาย

บาท3,220,000

โฉนดเลขท่ี : 4990  เน้ือที่ : 0-0-13.10 ไร
ที่ตั้ง : 238/43 โครงการตลาดศรีเสนา
  ซ.พหลโยธิน 34 แยก 14 ถ.พหลโยธิน
  แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.836877  LONG : 100.581397

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01788

ราคาขาย

บาท5,622,000

หองชุดเลขที่ : 1/286 ชั้น 20  เน้ือที่ : 86.520 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 1/286 ชั้น 20 อาคาร 3 ม.ศุภาลัยปารค 3
  ซ.พหลโยธิน 21 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.822745  LONG : 100.5642312

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01228

ราคาขาย

บาท1,499,000

หองชุดเลขท่ี : 333/100 ชั้น 7  เน้ือที่ : 54.870 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 333/100 ชั้น 7 อาคารชุดรัชอาภา ทาวเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.820005  LONG : 100.583417

300 ม.
150 ม.

200 ม.

250 ม.

กม.12+100โครงการบานสวนจตุจักร

D
E
FG

HI

ไปสวนจตุจักร

แยก 6

ซ.วิภาวดี-รังสิต 17
ถ.วิภาวดี-รังสิต

ถ.กำแพง
เพชร 2

ถ.รัชดาภิเษก ไป ถ.พหลโยธินไปวงศสวาง

ไปหลักสี่

ไปแยกลาดพราว

ถ.ภายในโครงการ100 ม.

ซ.วิภาวดี-รังสิต 15
ซ.วิภาวดี-รังสิต 13
ซ.วิภาวดี-รังสิต 11

แยก 10

ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม)

ซ.พหลโยธิน 34/1
ซ.พหลโยธิน 36

ซ.พหลโยธิน 34
900 ม.

 ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรมถ.ประเสริฐมนูกิจ

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปงามวงศวาน
ไปบางเขน

ไปพระราม 9

ไปแยกรัชวิภา

ไปดอนเมือง

ไปแยกสุทธิสาร

ไปอนุเสาวรีชัยฯ

ถ.พ
หลโ

ยธิน
ซ.พหลโยธิน 24

ถ.วิภาวดี-รังสิต

90 ม.

ไปแยกรัชโยธิน ถ.รัชดาภิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 36 ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 5

ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 

ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ไป ถ.ลาดพราว

630 ม.470 ม.

ไปแยกรัชโยธิน ถ.รัชดาภิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 36
ซ.รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย)

ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 5

ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 

ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ไป ถ.ลาดพราว

630 ม.470 ม.

ไปแยกรัชโยธิน ถ.รัชดาภิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 36
ซ.รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย)

ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 5

ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1 

ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ไป ถ.ลาดพราว

630 ม.470 ม.

ซ.รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย)

ไป ถ.พหลโยธิน
ไปแยกรัชโยธิน

ไปบางกะป

ถ.รัชดาภิเษก
ซ.รัชดาภิเษก 36

ไปแยกลาดพราว ถ.ลาดพราว

ไป ถ.สุทธิสาร

500 ม.

ซ.รัชดาภิเษก 32

ซ.รัชดาภิเษก 36

150 ม.A B
C D

100 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,800,000
GPS LAT : 13.770284  LONG : 100.634727

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04139
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 223516  เน้ือที่ : 0-0-42 ไร
ที่ตั้ง : 300 ซ.ลาดพราว 132 แยก 2 ถ.ลาดพราว
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,700,000
GPS LAT : 13.824912  LONG : 100.596555

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04011
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 234761  เน้ือที่ : 0-0-23 ไร
ที่ตั้ง : 36/195 ซ.โชคชัย 4 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพราว
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

เขตบางกะป
ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01826

ราคาขาย

บาท2,013,000

หองชุดเลขท่ี : 42/456 ชั้น 7  เน้ือที่ : 28.460 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 42/456 ชั้น 7 อาคาร C
  โครงการ 624 คอนโดเลต รัชดา 36
  ซ.รัชดาภิเษก 36 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.822553  LONG : 100.577772

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �
04-88-04089

ราคาขาย

บาท6,000,000

โฉนดเลขท่ี : 111261  เน้ือที่ : 0-0-14 ไร
ที่ตั้ง : 2219/1 ซ.รามคำแหง 51/1
  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.759988  LONG : 100.618707

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01803

ราคาขาย

บาท1,078,000

หองชุดเลขท่ี : 389/81 ชั้น 4  เน้ือที่ : 31.230 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 389/81 ชั้น 4 อาคาร 389 C
  อาคารชุดรีเจนทโฮม 6/2
  ซ.พงษเพชรนิเวศน แยก 6-1 ถ.ประชาช่ืน
  เขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.824849  LONG : 100.545910

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท8,200,000
GPS LAT : 13.762586  LONG : 100.640409

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04249
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 146384, 146385  เน้ือที่ : 0-0-30 ไร
ที่ตั้ง : 3343/2-3 ซ.รามคำแหง 85/1 ถ.รามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,900,000
GPS LAT : 13.803717  LONG : 100.648765

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04007
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 231995  เนื้อท่ี : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : 17/23-25 ซ.นวมินทร 64 ถ.นวมินทร
  แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

250 ม.

ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ซ.รัชดาภิเษก 32

ไปลาดพราวไปแยกรัชโยธิน ถ.รัชดาภิเษก

ไปลาดพราว
รร.อนุบาลอาภาภิรมย

หมูบาน
เจริญทรัพย

อาคารชุด
624 คอนโดเลต

รัชดา 36
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม

ศาลแขวง
พระนครเหนือ

ศาลอาญา

กรมสงเสริมการสงออก

A
B
C

ซ.รัชดาภิเษก 36

20 ม.
ไปแยกลําสาลี

ไปโชคชัย 4 ไป ลาดพราว ซ.101ถ.ลาดพราว

ไป ถ.พระราม 9

คลองแสนแสบ
ซ.รามคําแหง 51/1

ซ.รามคําแหง 3 แยก 3

ซ.ร
าม

คํา
แห

ง 5
3

ซ.ร
าม

คํา
แห

ง 3
9

ซ.ร
าม

คํา
แห

ง 4
3/1

 ถ.รามคําแหง

110 ม.
ซ.นวมินทร 64

ซ.นวมินทร 105
ซ.นวมินทร 103

ซ.นวมินทร 101

ซ.นวมินทร 99
ถ.โพธ์ิแกว

ซ.นวมินทร 95
ซ.นวมินทร 93

ซ.นวมินทร 56
ซ.นวมินทร 58

ซ.นวมินทร 60
ซ.นวมินทร 62

ถ.น
วม

ินท
ร

ไปบางกะป

ไป ถ.รามอินทรา

55 ม. 105 ม.ซ.ลาดพราว 132 

ซ.ลาดพราว 109

ถ.แฮปปแลนดสาย 1
ถ.แฮปปแลนดสาย 2

ซ.ลาดพราว 101/1 ซ.ลาดพราว 130/1

ถ.นวมินทร

ซ.เสรีไทย 3

ถ.พวงศิริไปมีนบุรี

แยก 2
แยก 3

ถ.ล
าด
พร

าว

ไปส่ีแยกลําสาลี

ไปโชคชัย 4

3.5 กม.

ซ.โชคชัย 4 ซ.72 (ซ.สตรีวิทยา)

ถ.โ
ชค

ชัย
 4

ถ.โชคชัย 4

 ถ.ลาดพราว

ไป ถ.ลาดพราว

ไปทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ไป ถ.นาคนิวาส

ถ.นาคนิวาส
ถ.สุคนธสวัสดิ์

ไป ถ.ลาดพราว-วังหิน

ไปบางกะปไปแยกรัชดาภิเษก

ไปเตาปูน

ทางดวน

A B
E

D
C

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ซ.พงษเพชรนิเวศน

ถ.ป
ระช

าชื่น

ซ.ประชาชื่น 2
8

ซ.ประชาชื่น 2
7

ซ.ประชาชื่น 2
5 คล

องป
ระป

า

ถ.วงคสวาง

1.5 กม.

ถ.รามคําแหง

ถ.ตัดใหม (ซ.รามคําแหง 24)

แยกลําสาลีไป ม.รามคําแหง

ไป ม.เอแบค
ไป ม.นักกีฬา

ไปแยกพัฒนาการ

แยกกรุงเทพกรีฑา

ไปบางกะป

ไปมีนบุรี

ถ.ศรีนครินทร

ไป ถ.ลาดพราว

24 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,198,000
GPS LAT : 13.804408  LONG : 100.664833

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09001
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 157744, 56238  เนื้อที่ : 0-3-84 ไร
ที่ตั้ง : 49/2 ม.สหกรณ เคหะสถาน 4 ซ.เสรีไทย 57 ถ.เสรีไทย
  แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,844,000
GPS LAT : 13.825497  LONG : 100.607932

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08988
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 72336-37  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : 48/17 ม.เสนานิเวศน 1 ซ.121 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
  แขวงลาดพราว เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,190,000
GPS LAT : 13.765182  LONG : 100.636305

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08614
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 122771  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : 122/1 ซ.ลาดพราว 134 ถ.ลาดพราว
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,700,000
GPS LAT : 13.783948  LONG : 100.640747

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07372
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 169704  เนื้อที่ : 0-0-31.50 ไร
ที่ตั้ง : 285 ซ.ทางเขาหมูบาน หมูบานเสนนาวิลลา 84
  ถ.แฮปปแลนด สาย 1 แขวงคลองจ่ัน
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,898,000
GPS LAT : 13.786986  LONG : 100.711519

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08600
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 162336  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 63/2101 ม.เคหะธานี 4 ซ.ราษฎรพัฒนา 5
  ถ.ราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,422,000
GPS LAT : 13.789153  LONG : 100.663295

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08615
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 154019  เนื้อที่ : 0-0-89 ไร
ที่ตั้ง : 48/738 ม.คลองกุมนิเวศน (ซอย 9) ซ.เสรีไทย 41
  ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-08294

ราคาขาย

บาท23,279,000

โฉนดเลขท่ี : 248114  เน้ือที่ : 0-1-07.20 ไร
ที่ตั้ง : 3935 โครงการบานลาดพราว
  ซ.โยธินพัฒนา 11 ถ.โยธินพัฒนา
  แยกจากถนนประดิษฐมนูธรรม
  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.805164  LONG : 100.625002

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-09327

ราคาขาย

บาท5,181,000

โฉนดเลขท่ี : 13510  เน้ือที่ : 0-0-95 ไร
ที่ตั้ง : 5 ซ.คูบอน 31 แยก 2 ถ.คูบอน
  แขวงจรเขบัว เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.85372  LONG : 100.66974

1.2 กม.

500 ม.

25 ม.หมูบานเสนาวิลลา 84
ซ.11

ถ.แฮปปแลนด สาย 1
ถ.ลาดพราว

ถ.ศรีนครินทร

ถ.แฮปปแลนด สาย 2
ไป ถ.นวมินทร

ไปแยกลําสาลี

ไป ถ.รามคําแหงไปโชคชัย 4

ถ.ป
ระดิ

ษฐ
มน

ูธรร
ม

ซ.โยธินพัฒนา

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ถ.รามอินทรา

ซ.โยธินพัฒนา 11

ถ.โ
ยธิ
นพั

ฒน
า

ไปหลักส่ี ไปมีนบุรี

31 แยก 2
31 แยก 4
31 แยก 6
31 แยก 8
31 แยก 10
31 แยก 12

75 ม.

190 ม.

1.7 กม.

ไปเลีย
บถนนว

งแหวน
ตะวันอ

อก

ถ.รามอินทรา
ตลาด กม.8

ถ.คูบอน

วัดคูบอ
น

ซ.คูบอน 31

ไปมีนบุรีไปบางกะป

160 ม. 250 ม.

ถ.เสรีไทย

ซ.เ
สร
ีไท
ย 5

7

ซ. 
54

/3

ซ. 11
ซ. 2

ซ. 4

ซ.73
ซ.77

ซ.42 ซ.47

ไปบางกะป

400 ม.

250 ม. 250 ม.

450 ม.

ถ.เสรีไทย ไป ถ.วงแหวนรอบนอกตะวันออก

ซอ
ย 9

ซอ
ย 8

ซอ
ย 7

ซอ
ย 6

ซอ
ย 5

ซอ
ย 4

ซอ
ย 3

ซอ
ย 2

ซอ
ย 1

ซ.เสรีไทย 41

 ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรมถ.ประเสริฐมนูกิจ

ไป ถ.โชคชัย 4

ถ.ลาดพราว-วังหิน

ถ.ลาดปลาเคา

ถ.เ
สน

าน
ิคม

 1

ถ.เสนานิคม

500 ม.

400 ม.

50 ม.

ไป ถ.รามอินทรา

ไปแยกเกษตร
ซ.ประเสริฐมนูกิจ ซ.2

ไปบางกะป

ซ.ลาดพราว 107ซ.ลาดพราว 109
ซ.ลาดพราว 111

ซ.ลาดพราว 132
ซ.ลาดพราว 130

ซ.ลาดพราว 134
ซ.ลาดพราว 136

ซ.ลาดพราว 101

ถ.ลาดพราว

650 ม.

ไปโชคชัย 4

ถ.รามคําแหง ไปมีนบุรีไปบางกะป
1 กม.

660 ม. 62 ม.

ไป ม.การเคหะรมเกลา

ซ.ราษฎรพัฒนา 5
ซ.71ซ.1 ซ.2 ซ.72
ซ.75 ซ.76



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,000,000
GPS LAT : 13.795018  LONG : 100.616216

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03923
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 232322  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : 302/19 ซ.ประดิษฐมนูธรรม 10 หมูบานบานสวนซื่อตรง
  ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,500,000
GPS LAT : 13.796483  LONG : 100.637952

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03837
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 253146  เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : 107/13 ซ.ลาดพราว 101 ซอย 48 ถ.ลาดพราว 101
  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,450,000
GPS LAT : 13.771756  LONG : 100.623865

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04180
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 240093  เนื้อที่ : 0-0-20.70 ไร
ที่ตั้ง : 187/51 ม.มหาดไทยยูนิตโฮม ซ.ลาดพราว 122 แยก 13
  ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,955,000
GPS LAT : 13.823126  LONG : 100.639122

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04338
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,400,000
GPS LAT : 13.805513  LONG : 100.661008

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03222
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 146212  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 35/265 ซอยนวมินทร 42 แยก 25-1-1 ถนนนวมินทร
  แขวงคลองกุม เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,700,000
GPS LAT : 13.807989  LONG : 100.633214

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03748
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 249037  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : 1/3 ซ.โพธิ์แกว 3 แยก 22 หมูบานวิสตา วิลลา
  ถ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04158

ราคาขาย

บาท11,270,000

โฉนดเลขท่ี : 244348-244349  เน้ือที่ : 0-0-64 ไร
ที่ตั้ง : 675/26-27 ม.รวยสุข ซ.ลาดพราว 64
  ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.785773  LONG : 100.593583

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04249

ราคาขาย

บาท6,210,000

โฉนดเลขท่ี : 237587  เน้ือที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 11/233 ซ.ราษฎรพัฒนา 2
  ถ.ราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.784727  LONG : 100.702073

โฉนดเลขที่ : 213112  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 51/450 ม.เสนา 88 (ซอย 7) ซ.คลองลำเจียก 6
  ถ.คลองลำเจียก แขวงคลองกุม
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

830 ม.

335 ม.

ธาราเลค (อพารทเมนท)ม.ไชยลดา

ม.ปรีชา

ม.เคหะธานี 4
Mini Bic C

รร.วิทยานนท
ซ.ราษฎรพัฒนา 2
ซ.ราษฎรพัฒนา 4

ซ.ราษฎรพัฒนา 14
ไปถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก

ซ.เคหะรมเกลา 78

ไปรมเกลาไปถนนวงแหวนรอบนอก
ซ.รามคำแหง 167ซ.รามคำแหง 165

ถ.รามคำแหง

ถ.ราษฎรพัฒนา

840 ม.

940 ม.

430 ม.
ซ.โพธ์ิแกว 3

ซ.โพธ์ิแกว 3 แยก 22

ซ.โยธินพัฒนา 3 แยก 8
ถ.โยธินพัฒนา

ไป ถ.นวมินทร

ไป ถ.พระราม 9

ถ.ป
ระด

ิษฐ
มน

ูธรร
ม

หมูบานวิสตา
วิลลา 

ซ.โพธิ์แกว 3 แยก 19

ซ.โยธินพัฒนา 3

1.2 กม.

2 กม.

ไปบางกะปไปโชคชัย 4 ถ.ลาดพราว

ตลาดสดนครไทย

ซ.ลาดพราว 101 ซอย 48 

ซ.ลาดพราว 101 ซอย 46

ซ.ลาดพราว 101 ซอย 50

ถ.ล
าด
พร

าว
 10

1

แยก 25-1-1
แยก 25-1

ซ.นวมินทร 42 แยก 25
ซ.นวมินทร 42 แยก 23ซ.นวมินทร 42 แยก 24

ซ.นวมินทร 42 แยก 22
ซ.นวมินทร 42 แยก 20

ซ.นวมินทร 42 แยก 26

ม.สุวรรณนิเวศน ซ.11
คลองบางเตย

ซ.77

ซ.81

ไป ถ.รามอินทราไปลาดพราว ถ.นวมินทร (สุขาภิบาล 1)

ซ.นวมินทร 42 (สุวรรณประสิทธิ์)

1.30 กม.

700 ม.

130 ม.

30 ม.

ไปโชคชัย 4  ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรมถ.ลาดพราว

ซ.ลาดพราว 64

แยก 14
แยก 13แยก 12
แยก 11แยก 10

ไปโชคชัย 4

ไปโชคชัย 4 ซ.ประดิษฐมนูธรรม 10 ซ.1
ซ.2
ซ.3
ซ.4
ซ.5
ซ.6
ซ.7

ไปบางกะปถ.ลาดพราว

ซ.ลาดพราว 87 แยก 7
ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค

ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ไปพระราม 9

345 ม.

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร

ไป ถ.รามคําแหง

ไปโชคชัย 4 ไปบางกะปถ.ลาดพราว
ซ.ลาดพราว 124

ซ.ลาดพราว 99

ซ.ลาดพราว 122 แยก 9
ซ.ลาดพราว 122 แยก 11
ซ.ลาดพราว 122 แยก 13
ซ.ลาดพราว 122

ซ.ลาดพราว 97

400 ม.

160 ม.
210 ม.

ซ.ลาดพราว 122

ถ.คลองลําเจียก

ซ.7
ซ.8

ซ.6ซ.5
ซ.3ซ.2 ซ.1

350 ม.37 ม.

ไป ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ถ.นวลจันทร

ไปวัดนวลจันทร

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร

ซ.คลองลําเจียก 6



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,259,000
GPS LAT : 13.795698  LONG : 100.588776

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01516
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 255/565 ชั้น 8  เนื้อที่ : 37.700 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 255/565 ชั้น 8 ม.รัชดาเพรสทีจ อาคาร ซี
  ซ.ลาดพราว 48 แยก 3-3-4 ถ.ลาดพราว
  แขวงสามเสนนอก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท829,000
GPS LAT : 13.795719  LONG : 100.588662

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01822
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 255/478 ชั้น 4  เนื้อที่ : 27.220 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 255/478 ชั้น 4 อาคารซี อาคารชุดรัชดาเพรสทีจ
  ซ.ลาดพราว 48 ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท543,000
GPS LAT : 13.791937  LONG : 100.616494

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01573
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 302/59 ชั้น 2  เนื้อที่ : 29.300 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 302/59 ชั้น 2 อาคาร 8 บานสวนซื่อตรง 1
  ซ.ประดิษฐมนูธรรม 10 ถ.ประดิษฐมนูธรรม
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,824,000
GPS LAT : 13.792934  LONG : 100.617471

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01594
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 302/643 ชั้น 12  เนื้อที่ : 62.870 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 302/643 บานสวนซื่อตรง 3 อาคาร 1
  ซ.ประดิษฐมนูธรรม 10 ถ.ประดิษฐมนูธรรม
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท395,000
GPS LAT : 13.785523  LONG : 100.595883

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01679
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 597/1 ชั้น 2  เนื้อที่ : 31.570 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 597/1 ชั้น 2 อาคาร 2 อาคารชุดเพิ่มสุขเรซิเดนซ โครงการ 2
  ซ.ลาดพราว 64 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท695,000
GPS LAT : 13.795683  LONG : 100.588777

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01397
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 255/456 ชั้น 3  เนื้อที่ : 31.710 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 255/456 ชั้น 3 ม.รัชดาเพรสทีจ อาคารซี
  ซ.ลาดพราว 48 แยก 3-3-4 ถ.ลาดพราว
  แขวงสามเสนนอก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04088

ราคาขาย

บาท3,910,000

โฉนดเลขท่ี : 251306  เน้ือที่ : 0-0-20.80 ไร
ที่ตั้ง : 90/18 ม.ทาวนพลัส ลาดพราว 101
  ซ.โพธ์ิแกว 2 ถ.โพธ์ิแกว แขวงคลองจ่ัน
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.797391  LONG : 100.533001

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
17-88-00175

ราคาขาย

บาท5,477,000

หองชุดเลขท่ี : 554/651 ชั้น 13
เนื้อที่ : 115.300 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 554/651 ซ.รามคำแหง 24
  ม.อินสไปรเพลส พระราม 9 ถ.รามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.754364  LONG : 100.626261

650 ม.100 ม.

150 ม.
250 ม.

50 ม.

ถ.ลาดพราว

คลองลาดพราว

คลองบางซื่อ

ซ.ลาดพราว 48

ซ.ลาดพราว 48 แยก 5
ซ.ลาดพราว 48 แยก 3

ซ.ลาดพราว 48 แยก 3-3-4

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปโชคชัย 4
C

A
B

650 ม.100 ม.

150 ม.
250 ม.

50 ม.

ถ.ลาดพราว

คลองลาดพราว

คลองบางซื่อ

ซ.ลาดพราว 48

ซ.ลาดพราว 48 แยก 5
ซ.ลาดพราว 48 แยก 3

ซ.ลาดพราว 48 แยก 3-3-4

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปโชคชัย 4
C

A
B

650 ม.100 ม.

150 ม.
250 ม.

50 ม.

ถ.ลาดพราว

คลองลาดพราว

คลองบางซื่อ

ซ.ลาดพราว 48

ซ.ลาดพราว 48 แยก 5
ซ.ลาดพราว 48 แยก 3

ซ.ลาดพราว 48 แยก 3-3-4

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปโชคชัย 4
C

A
B

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,149,000
GPS LAT : 13.793411  LONG : 100.592177

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01268
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 80/63 ชั้น 5  เนื้อที่ : 127.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 80/63 ชั้น 5 อาคาร เอ อาคารชุด ป.ธนาทาวนเวอร 1
  ซ.ลาดพราว 58/1 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท933,000
GPS LAT : 13.780889  LONG : 100.593465

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01335
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 663/100 ชั้น 8  เนื้อที่ : 45.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 663/100 ชั้น 8 อาคาร เอ รุงเรืองคอนโดทาวน
  ซอยลาดพราว 80 แยก 22 ถนนลาดพราว
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,540,000
GPS LAT : 13.765264  LONG : 100.622778

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01620
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 278/170-171 ชั้น 10  เน้ือที่ : 102.650 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 278/170-171 ชั้น 10 ชาลีแมนช่ัน 2 เฟส 2
  ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท663,000
GPS LAT : 13.780895  LONG : 100.593594

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01659
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 663/61 ชั้น 6  เนื้อที่ : 34 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 663/61 ชั้น 6 อาคาร เอ รุงเรืองคอนโดทาวน
  ซอยลาดพราว 80 แยก 22 ถนนลาดพราว
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,172,000
GPS LAT : 13.772527  LONG : 100.595407

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01736
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 572/35 ชั้น 2  เนื้อที่ : 67.270 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 572/35 ชั้น 2 อาคาร C โครงการ แกรนด พารค ทาวน
  ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01313

ราคาขาย

บาท1,943,000

หองชุดเลขท่ี : 1240/982, 1240/984, 1240/986
เน้ือที่ :  77.700 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 1240/982, 1240/984, 1240/986 ชั้น 1 อาคาร อี
  ม.นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 ซ.ลาดพราว 101 แยก 36
  ถ.ลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.783845  LONG : 100.633303

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01600

ราคาขาย

บาท5,623,000

หองชุดเลขท่ี : 62/60  เน้ือที่ : 74.970 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 62/60 โครงการเวอรันดา เรสซิเดนท
  ซ.เพชรพระราม 2 ถ.เพชรพระราม
  แขวงบางกะป เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.744305  LONG : 100.598401

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,156,000
GPS LAT : 13.757341  LONG : 100.644346

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01586
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 2328/1572-73 ชั้น 9  เนื้อที่ : 59.240 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 2328/1572-73 ชั้น 9 สินเศรษฐี เรซิเดนซทาวน 1
  ซ.รามคำแหง 52/2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,492,000
GPS LAT : 13.765079  LONG : 100.611296

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01418
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 475/9-10 ชั้น 1  เนื้อที่ : 124.560 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 475/9-10 ชั้น 1 อาคาร บี อาคารชุดเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,660,000
GPS LAT : 13.764685  LONG : 100.611026

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01621
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 473/2, 473/4 ชั้น 1  เน้ือที่ : 82.970 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 473/2, 473/4 ชั้น 1 เทพลีลาคอนโดทาวน อาคาร เอ
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,666,000
GPS LAT : 13.765941  LONG : 100.612224

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01312
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 473/11, 13  เนื้อที่ : 83.280 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 473/11, 13 ชั้น 1 อาคาร เอ โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,666,000
GPS LAT : 13.764821  LONG : 100.610929

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01493
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 473/1, 473/3 ชั้น 1  เน้ือที่ : 83.280 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 473/1,473/3 ชั้น 1 อาคาร เอ เทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01656

ราคาขาย

บาท6,919,000

หองชุดเลขท่ี : 788/376 ชั้น 26 เน้ือที่ : 94.780 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 788/376 ชั้น 26
  โครงการแบงกคอก ฮอไรซอน รามคำแหง
  ถ.รามคำแหง แขวงบางกะป
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.761995  LONG : 100.648641

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01628

ราคาขาย

บาท6,199,000

หองชุดเลขท่ี : 788/398 ชั้น 27 เน้ือที่ : 94.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 788/398 ชั้น 27
  โครงการแบงคคอก ฮอไรซอน รามคำแหง
  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.762114  LONG : 100.648739

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท833,000
GPS LAT : 13.765642  LONG : 100.612004

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01339
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 475/12 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 475/12 ชั้น 1 อาคาร บี โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท418,000
GPS LAT : 13.764739  LONG : 100.611048

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01517
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 473/273 ชั้น 8  เนื้อที่ : 24.530 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 473/273 ชั้น 8 อาคาร บี อาคารชุดเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

โครงการแบงคคอก ฮอไรซอน รามคําแหง

ถ.รามคําแหง 

ซ.รามคําแหง 58/3
ซ.รามคําแหง 60

แยกลําสาลี
ถ.พวงศิริถ.นวมินทร

ไปมีนบุรี
ไปมีนบุรี

ถ.ลาดพราว

ไปโชคชัย 4 ไป ถ.พระราม 9 ถ.ต
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ถ.ศรีนครินทร

ถ.เสรีไทย

โครงการแบงคคอก ฮอไรซอน รามคําแหง

ถ.รามคําแหง 

ซ.รามคําแหง 58/3
ซ.รามคําแหง 60

แยกลําสาลี
ถ.พวงศิริถ.นวมินทร

ไปมีนบุรี
ไปมีนบุรี

ถ.ลาดพราว

ไปโชคชัย 4 ไป ถ.พระราม 9 ถ.ต
ัดให

ม 
ศร
ีนค

ริน
ทร

-รา
มคํ

าแ
หง

ถ.ศรีนครินทร

ถ.เสรีไทย
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,660,000
GPS LAT : 13.765323  LONG : 100.611626

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01340
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 477/2, 477/4 ชั้น 1  เนื้อที่ : 82.970 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 477/2, 477/4 ชั้น 1 อาคาร ซี ม.เทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,659,000
GPS LAT : 13.765633  LONG : 100.611932

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01274
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 479/9 ชั้น 1  เนื้อที่ : 82.920 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 479/9 ชั้น 1 อาคาร ดี ซอยพระยาประเสริฐ
  ม.เทพลีลา คอนโดทาวน ถนนอินทราภรณ
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท833,000
GPS LAT : 13.765709  LONG : 100.611834

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01481
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 479/6 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 479/6 ชั้น 1 อาคารดี เทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท833,000
GPS LAT : 13.765927  LONG : 100.612221

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01303
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 481/2 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 481/2 ชั้่นที่ 1 อาคาร อี ซอยพระยาประเสริฐ
  ม.เทพลีลา คอนโดทาวน ถนนอินทราภรณ
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,426,000
GPS LAT : 13.756226  LONG : 100.638916

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01793
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 76/167 ชั้น 12  เนื้อที่ : 38.750 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 76/167 ชั้น 12 โครงการฝกขาวโพด 3 ซ.รามคำแหง 40
  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01761

ราคาขาย

บาท2,035,000

หองชุดเลขที่ : 464/43 ชั้น 3  เน้ือที่ : 35.380 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 464/ 43 ชั้น 3 อาคาร ซี
  โครงการเดอะนิช ไอดี ซ.ลาดพราว 130
  ถ.ลาดพราว แขวงคลองจ่ัน
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.771534  LONG : 100.630209

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
05-88-01678

ราคาขาย

บาท1,605,000

หองชุดเลขท่ี : 72/273 ชั้น 19 เน้ือที่ : 53.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 72/273 ชั้น 19 อาคารเลขที่ 1
  อาคารชุดฝกขาวโพด 1 ซ.รามคำแหง 40
  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.75720  LONG : 100.63877

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท833,000
GPS LAT : 13.765079  LONG : 100.611269

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01441
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 479/12 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 479/12 ชั้น 1 อาคารดี หมูบานเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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ไปโชคชัย 4 ถ.ลาดพราว
ซ.ลาดพราว 130ซ.ล

าด
พร

าว 
12

6

ซ.ล
าด
พร

าว 
10

1

ซ.ล
าด
พร

าว 
10

1/2

ซ.ล
าด
พร

าว 
10

1/3

ซ.ล
าด
พร

าว 
12

8

ซ.ไดรฟอินสแควร

ซ.ไดรฟอินสแควร

ซ.ไดรฟอินสแควร 5 
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,687,000
GPS LAT : 13.825131  LONG : 100.630665

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01800
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 905/5 ชั้น 1  เนื้อที่ : 64.170 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 905/5 ม.บานนวธารา รีเวอรไลฟ ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33
  ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,062,000
GPS LAT : 13.825417  LONG : 100.632057

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01604
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 902/159 ชั้น 8  เนื้อที่ : 32.720 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 902/159 ชั้น 8 บานนวธารารีเวอรไลฟ อาคารซี
  ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุม
  เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,851,000
GPS LAT : 13.787416  LONG : 100.675679

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01728
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/206 ชั้น 6  เนื้อที่ : 34.610 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/206 ชั้น 6 อาคารบี โครงการไมลสโตนคอนโดมิเนียม
  ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,254,000
GPS LAT : 13.787619  LONG : 100.675481

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01643
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/164 ชั้น 4  เนื้อที่ : 27.540 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/164 ชั้น 4 ไมลสโตน คอนโดมิเนียม เสรีไทย อาคาร บี
  ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,426,000
GPS LAT : 13.78761  LONG : 100.67555

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01694
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 168/221 ชั้น 7  เนื้อที่ : 27.540 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 168/221 ชั้น 7 อาคารบี
  อาคารชุดไมลสโตน คอนโดมิเนียม เสรีไทย ถ.เสรีไทย
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,580,000
GPS LAT : 13.82510  LONG : 100.63141

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01548
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 900/154 ชั้น 8  เนื้อที่ : 38.230 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 900/154 ชั้น 8 บานนวธารา รีเวอรไลฟ ถ.ประเสริฐมนูกิจ
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,907,000
GPS LAT : 13.78466  LONG : 100.70192

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07235
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 2017  เนื้อท่ี : 0-0-76 ไร
ที่ตั้ง : 11/236 ซ.ราษฎรพัฒนา 2 ถ.ราษฎรพัฒนา
  แขวงสะพานสูง เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,800,000
GPS LAT : 13.806990  LONG : 100.645905

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04189
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 65546  เนื้อที่ : 0-0-14 ไร
ที่ตั้ง : 40/625 ม.กรุงทอง 5 ซ.นวมินทร 111 แยก 1 ถ.นวมินทร
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท47,530,000
GPS LAT : 13.813666  LONG : 100.648023

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09003
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 14666-14667, 19823  เนื้อที่ : 1-0-25.90 ไร
ที่ตั้ง : 1/673-674 ซ.นวลจันทร 2 ถ.นวลจันทร
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท22,714,000
GPS LAT : 13.817440  LONG : 100.662310

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08604
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3389-90, 13675  เนื้อที่ : 0-1-50.40 ไร
ที่ตั้ง : 23/79 (9/9) ม.เคหะธานี 3 ซ.นวมินทร 74 แยก 3
  ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

เขต
บึง

กุม

ซ.ราษฎรพัฒนา 2

ซ.ราษฎรพัฒนา 4 ซ.ราษฎรพัฒนา 5

ถ.รามคําแหง

ซ.รามคําแหง 165
ซ.รามคําแหง 167

ไปวงแหวนรอบนอก ไปรมเกลา

ถ.ร
าษ

ฎร
พัฒ

นา
830 ม.

360 ม.

ไปแยกเกษตร

ไป ถ.นวมินทร

ทา
งดว

นฉ
ลอ
งรัช

ราม
อิน
ทรา

-อา
จณ

รงค


บานนวธารา รีเวอรไลฟ 
ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ถ.ประดิษฐมนูธรรม
ไปแยกเกษตร

ไป ถ.นวมินทร

ทา
งดว

นฉ
ลอ
งรัช

ราม
อิน
ทรา

-อา
จณ

รงค


บานนวธารา รีเวอรไลฟ 
ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ถ.ประดิษฐมนูธรรม
ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33

10
0 ม

.

ไปแยกเกษตร

ไป ถ.นวมินทร

ทา
งดว

นฉ
ลอ
งรัช

ราม
อิน
ทรา

-อา
จณ

รงค
 บานนวธารา รีเวอรไลฟ 

ซ.ประเสริฐมนูกิจ 33

ถ.ประเสริฐมนูกิจ

หมายเหตุ : ขอใหผูซื้อตรวจสอบคาสวนกลาง กอนการเสนอซ้ือ

2.8 กม.

500 ม.

ถ.เ
สรี
ไท
ยม.สหกรณ

ไป ถ.นวมินทร ไป ถ.รามคําแหง

ไปตลาดบางกะป

ถ.ศรีบูรพา

ไปมีนบุรี
ถ.กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)

AB

2.8 กม.

500 ม.
ถ.เ

สรี
ไท
ย

ม.สหกรณ

ไป ถ.นวมินทร ไป ถ.รามคําแหง

ไปตลาดบางกะป

ถ.ศรีบูรพา

ไปมีนบุรี
ถ.กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)

AB

2.8 กม.

500 ม.

ถ.เ
สร
ีไท
ย

ม.สหกรณ

ไป ถ.นวมินทร ไป ถ.รามคําแหง

ไปตลาดบางกะป

ถ.ศรีบูรพา

ไปมีนบุรี
ถ.กาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก)

AB

ถ.นวลจันทร

ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่
ถ.รามอินทรา

ไปแยกเกษตร

ไปบางกะป

ถ.รัชดา-รามอินทรา

ถ.น
วมิน

ทร 
(สุข

าภิบ
าล 

1)

ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)
ตลาดปฐวิกรณ

ไปบางนา

ไปบางปะอิน ไป ถ.รามอินทรา
ไป ถ.รามอินทรา

ไปบางกะป

220 ม.
550 ม.

ถ.นวมินทร
ซ.นวมินทร 72

ซ.นวมินทร 74
แยก 1
แยก 3
แยก 5
แยก 9แยก 7

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร
ถ.ตัดใหม (เกษตร-นวมินทร-รามอินทรา)

ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ถ.โพธิ์แกว

ไป ถ.รามอินทรา

ไปบางกะป

270 ม.
ถ.นวมินทร (สุขาภิบาล 1)ซ.นวมินทร 101

ซ.นวมินทร 111 แยก 1 ซ.นวมินทร 111
ไป ถ.คูขนานวงแหวนฯถ.ประเสริฐมนูกิจ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท978,000
GPS LAT : 13.806690  LONG : 100.536330

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01785
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 143/267 ชั้น 10  เนื้อที่ : 40 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 143/267 ชั้น 10 อาคารชุดบางซื่อ คอนโดมิเนียม
  ซ.ประชาชื่น 2 แยก 7 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซ่ือ
  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,156,000
GPS LAT : 13.791489  LONG : 100.559103

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01760
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 39/3 ชั้น 1  เนื้อที่ : 37.200 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 39/3 ชั้น 1 อาคารชุดแฟมิลี่ คอมเพล็กซ
  ซ.อินทามระ 29 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เขตดุสิต
เขตสายไหม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04068

ราคาขาย

บาท11,500,000

โฉนดเลขท่ี : 136666-67, 55062
เนื้อที่ : 0-0-72.60 ไร
ที่ตั้ง : 220/4-5 ซ.ประชาช่ืน 37 แยก 7-1-4
  ถ.ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ
  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
GPS LAT : 13.842748  LONG : 100.539240

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �
03-88-04423

ราคาขาย

บาท4,025,000

โฉนดเลขท่ี : 21034  เน้ือที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 1/107 ม.คาซาลีนา เพลส ซ.เพิ่มสิน 39
  ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.9033824  LONG : 100.646194

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,025,000
GPS LAT : 13.903860  LONG : 100.645822

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04262
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 21018  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : 1/91 ม.คาซาลีนา เพลส เพิ่มสิน-วัชรพล ซ.เพิ่มสิน 39
  ถ.เพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,220,000
GPS LAT : 13.910288  LONG : 100.631873

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04139
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 16466  เนื้อที่ : 0-0-25.10 ไร
ที่ตั้ง : 999/26 ม.Lio พหลโยธิน-วัชรพล
  ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 ถ.พหลโยธิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,400,000
GPS LAT : 13.811500  LONG : 100.649519

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03911
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 19159  เน้ือที่ : 0-0-20.70 ไร
ที่ตั้ง : 29/32 ซ.2 หมูบาน The Primary ถ.ประเสริฐมนูกิจ
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,200,000
GPS LAT : 13.825642  LONG : 100.644168

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03516
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 18876  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : 181/222 ม.พลัสซิตี้ เอกมัย-รามอินทรา ซ.นวลจันทร 32
  ถ.นวลจันทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

ถ.นวลจันทร

ถ.อยูเย็น

ไปลาดพราว
ไปรามอินทราทางดวนเอกมัย-รามอินทรา

ซ.นวลจันทร 32

ซ.นวลจันทร 36

ไปแยกเกษตร ถ.เกษตร-นวมินทร

ไปรามอินทรา

ถ.นวมินทร

ไปบางกะป

หมูบานพลัสซิตี้พารค
เอกมัย-รามอินทรา

150 ม. 150 ม.

ไป ถ.รามอินทรา

ไปบางกะป

15 ม.

100 ม.

70
 ม

.
ถ.น

วมิ
นท

ร (
สุข
าภ
ิบา
ล 1

)ถ.นวลจันทร

ถ.ประเสริฐมนูกิจ

ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ซ.ประเสริฐมนูกิจ 4
ซ.4
ซ.3
ซ.2
ซ.1

100 ม.

220 ม.

ถ.ประชาชื่น

ซ.ประชาช่ืน 6

 ซ.ประชาชื่น 37

 ซ.ประชาชื่น 25

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ไปแยกรัชวิภาถ.รัชดาภิเษกไปวงศสวาง

ไปบางซ่ือ

ไปแยกพงษเพชร

ทางดวน

ไปแยกสะพานควาย

100 ม.

20
0 ม

.

ไป ถ.ลาดพราว

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปดินแดง

ถ.ว
ิภา

วด
ี-รัง

สิต

ซ.อินทามระ 27 ซ.อินทามระ 29

ซ.อ
ินท

าม
ระ 

25

ซ.อ
ินท

าม
ระ 

23
ซ.อ

ินท
าม

ระ 
21

ไป ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี

ถ.เลียบคลองประปา

คลองเปรมประชากร

120 ม.
270 ม.

ไปสถานีรถไฟบางซื่อ

ไปราชวัตร

ถ.ป
ระช

าชื่
น

ซ.ประชาชื่น แยก 2

ถ.ประชาราษฎรสาย 2

ถ.สายไหม

ถ.จตุโชติ

ไปหาแยกวัชรพล

รพ.สายไหม
ไป ถ.หทัยราษฎรไป ถ.พหลโยธิน

ถ.สุข
าภิบ

าล 5
 (ออ

เงิน)ถ.เพิ่มสิน
ซ.เพิ่มสิน 39

ซ.เพิ่มสิน 43
240 ม.

ถ.เฉลิมพงษ

ถ.จตุโชติ

ไปหาแยกวัชรพล

รพ.สายไหม
ไป ถ.หทัยราษฎรไป ถ.พหลโยธิน

ถ.สุข
าภิบ

าล 5
 (ออ

เงิน)ถ.เพ่ิมสิน
ซ.เพิ่มสิน 39

ซ.เพิ่มสิน 43
170 ม.

ถ.เฉลิมพงษ

ไปวัดพระศรีฯ

ไปรังสิต

ถ.เลียบคลองถนน

700 ม.

370 ม.

1.7
กม

.

ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 54/1

ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 2
ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 (ซ.วัดเกาะ)

ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 -13

ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 1

ไป ถ.สายไหม-ออเงิน ไป ถ.เพิ่มสิน



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,990,000
GPS LAT : 13.906102  LONG : 100.636893

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04325
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 22595  เนื้อที่ : 0-0-31.60 ไร
ที่ตั้ง : 54/199 ม.พฤกษาวิลล 51 (พหลโยธิน-เพ่ิมสิน 29)
  ซ.เพิ่มสิน 29 ถ.เพิ่มสิน แขวงคลองถนน
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,070,000
GPS LAT : 13.906014  LONG : 100.637695

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04314
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 22548  เนื้อที่ : 0-0-17.50 ไร
ที่ตั้ง : 54/152 ม.พฤกษาวิลล 51 ซ.เพิ่มสิน 29 ถ.เพ่ิมสิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,450,000
GPS LAT : 13.892290  LONG : 100.641255

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04235
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 12907  เนื้อที่ : 0-0-35.80 ไร
ที่ตั้ง : 29/123 ม.วิสตา อเวนิว วัชรพล ถ.วัชรพล
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,900,000
GPS LAT : 13.895887  LONG : 100.646742

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04015
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 20359  เนื้อที่ : 0-0-29.30 ไร
ที่ตั้ง : 2/243 ม.พฤกษาวิลล 37 (วัชรพล-เพิ่มสิน) ซ.เพิ่มสิน 34
  ถ.เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,600,000
GPS LAT : 13.927536  LONG : 100.651708

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04007
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 18019  เนื้อที่ : 0-0-33 ไร
ที่ตั้ง : 31/155 ม.พฤกษาวิลล 31 พหลโยธิน-สายไหม
  ซ.หลักโครงการ ถ.สายไหม แขวงสายไหม
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,725,000
GPS LAT : 13.909738  LONG : 100.676031

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04284
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 2628  เนื้อที่ : 0-0-20.20 ไร
ที่ตั้ง : 59/489 ม.วัชรพล รามอินทรา ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,000,000
GPS LAT : 13.89715  LONG : 100.64653

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03652
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 20244  เนื้อที่ : 0-0-19.50 ไร
ที่ตั้ง : 2/128 ม.พฤกษาวิลล 37 ถ.เพ่ิมสิน
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,185,000
GPS LAT : 13.896113  LONG : 100.646746

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04243
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 20337  เนื้อที่ : 0-0-17.40 ไร
ที่ตั้ง : 2/221 ม.พฤกษาวิลล 37 ซ.เพิ่มสิน 34 ถ.เพิ่มสิน
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,220,000
GPS LAT : 13.896398  LONG : 100.646596

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04234
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 20305  เนื้อที่ : 0-0-29.80 ไร
ที่ตั้ง : 2/189 ม.พฤกษาวิลล 37 (ซ.4) ซ.เพิ่มสิน 34
  ถ.เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,875,000
GPS LAT : 13.894767   LONG : 100.647196

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04332
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 20477  เนื้อที่ : 0-0-25.30 ไร
ที่ตั้ง : 2/361 ม.พฤกษาวิลล 37 ซ.เพ่ิมสิน 34 ถ.เพ่ิมสิน
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ซ.2

ไป ถ.สายไหม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.วัชรพลไป ถ.รามอินทรา

ไปออก ซ.พหลโยธิน 54/1

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.เพิ่มสิน

 ม.พฤกษาวิลล 37 

ซ.4ซ.6ซ.8 ซ.2
ซ.เพิ่มสิน 34 

750 ม.

665 ม.

ซ.เพิ่มสิน 33

ซ.เพิ่มสิน 31

ซ.บัวอุทิศ 

ไป ถ.สายไหม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.วัชรพลไป ถ.รามอินทรา

ไปออก ซ.พหลโยธิน 54/1

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.เพิ่มสิน

 ม.พฤกษาวิลล 37 

ซ.6ซ.7ซ.9 ซ.5 ซ.2

ซ.เพิ่มสิน 34 

750 ม.

720 ม.

ซ.เพิ่มสิน 33
ซ.บัวอุทิศ 

ซ.เพิ่มสิน 31

ไป ถ.สายไหม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.วัชรพลไป ถ.รามอินทรา

ไปออก ซ.พหลโยธิน 54/1

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.เพิ่มสิน

 ม.พฤกษาวิลล 37 

ซ.6ซ.7ซ.9 ซ.5 ซ.2

ซ.เพิ่มสิน 34 

750 ม.

710 ม.

ซ.เพ่ิมสิน 33
ซ.บัวอุทิศ 

ซ.เพ่ิมสิน 31

ไป ถ.สายไหม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.วัชรพลไป ถ.รามอินทรา

ไปออก ซ.พหลโยธิน 54/1

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.เพิ่ม
สิน

 ม.พฤกษาวิลล 37 

ซ.6ซ.7ซ.9 ซ.5 ซ.2

ซ.เพ่ิมสิน 34 

750 ม.
850 ม.

ซ.เพิ่มสิน 33
ซ.บัวอุทิศ 

ซ.เพิ่มสิน 31

ไป ถ.สายไหม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ไป ถ.รามอินทรา

ไปออก ซ.พหลโยธิน 54/1

ไป ถ.รามอินทรา

ถ.เพิ่ม
สิน

 ม.พฤกษาวิลล 37 

ซ.6ซ.7ซ.9 ซ.5

750 ม.

600 ม.
ซ.เพิ่มสิน 33
ซ.บัวอุทิศ 

ซ.เพิ่มสิน 31ถ.วัชรพล

ซ.เพ่ิมสิน 34 

ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.เฉลิมพงษ

ถ.สายไหม
ซ.สายไหม 44

ซ.สายไหม 31 ซ.สายไหม 33

ถ.เลียบคลองหกวา
คลองหกวาสายลาง

645 ม.

ไป ซ.พหลโยธิน 54/4

ไป ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 54/1

ถ.สายไหม
ถ.เฉลิมพงษ

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 79

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 73
ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 75 ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 80

ไปหาแยกวัชรพล

150 ม.

ไป ถ.หทัยราษฎรไป ถ.พหลโยธิน

ถ.สุข
าภิบ

าล 5
 (ออ

เงิน)

EXPRESS

ฮาบีเทีย วัชรพล

สถานีบริการกาซ NGV ปตท.

ซ.วัชรพล 8

ซ.วัชรพล 1
0

ซ.วัชรพล 4

ซ.วัชรพ
ล 3

ถ.วัชรพลคลองลําผักชี

ไป ถ.เพิ่มสิน

ไป ถ.สุขาภิบาล 5 ไปหาแยกวัชรพล

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

550 ม.

280 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน ถ.สุขาภิบาล 5 ถ.เพิ่มสิน

ม.พฤกษาวิลล 51 

ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4

รร.เอกวิทยา

ซ.เ
พิ่ม

สิน
 29

 

ถ.วัชรพล

ไปหาแยกวัชรพล

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

550 ม.

60 ม.

285 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน ถ.สุขาภิบาล 5 ถ.เพิ่มสิน

ม.พฤกษาวิลล 51 

ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4

รร.เอกวิทยา

ซ.เ
พิ่ม

สิน
 29

 

ถ.วัชรพล



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,600,000
GPS LAT : 13.92716  LONG : 100.63646

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06784
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 17468  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : 99/1 ม.ศุภาลัยวิลล พหลโยธิน-จันทรุเบกษา ถ.จันทรุเบกษา
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,500,000
GPS LAT : 13.905483  LONG : 100.662631

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07823
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 6723  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : 59/39 หมู 3 หมูบานสวนเนรมิต วัชรพล-เพิ่มสิน
  ถ.เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,400,000
GPS LAT : 13.887266  LONG : 100.635957

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06494
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3567  เนื้อที่ : 0-0-97 ไร
ที่ตั้ง : 9/85 ม.ลลิล อินเดอะพารค ซ.วัชรพล 3 แยก 3
  ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,130,000
GPS LAT : 13.925452  LONG : 100.660348

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09166
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 18394  เนื้อที่ : 0-0-59.30 ไร
ที่ตั้ง : 119/267 ม.สราญสิริ พหลโยธิน-สายไหม ซ.10
  ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,830,000
GPS LAT : 13.887432  LONG : 100.639641

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08813
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 3521  เนื้อที่ : 0-0-52.50 ไร
ที่ตั้ง : 9/39 ม.ลลิล อินเดอะพารค ซ.วัชรพล 3 แยก 3
  ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,220,000
GPS LAT : 13.888648  LONG : 100.650148

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08684
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 10857  เนื้อที่ : 0-0-41.20 ไร
ท่ีตั้ง : 99/218 ม.จิรทิพย วัชรพล ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท598,000
GPS LAT : 13.909699  LONG : 100.676978

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01182
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 59/440-442 ชั้น 5  เนื้อที่ : 71.730 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 59/440-442 ชั้น 5 อาคาร 5 โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 76 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,500,000
GPS LAT : 13.907061  LONG : 100.678827

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07131
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 11959  เนื้อที่ : 0-0-87.80 ไร
ที่ตั้ง : 9/11 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 70 หมูบานพฤกษาวิลเลข 8
  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,500,000
GPS LAT : 13.899464  LONG : 100.682520

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08384
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 15285  เนื้อที่ : 0-0-69.20 ไร
ที่ตั้ง : 77/13 ม.ภัสสร 19 ถ.จตุโชติ
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,700,000
GPS LAT : 13.904976  LONG : 100.686627

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08335
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 19102  เนื้อที่ : 0-0-61.10 ไร
ที่ตั้ง : 77/467 ม.ภัสสร 19 วัชรพล-วงแหวน ซ.44 ถ.จตุโชติ
  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

500 ม.

ไปหาแยกวัชรพลไป ถ.เพิ่มสิน ถ.วัชรพล

ซ.วัชรพล 4

ซ.วัชรพล 3

ซ.1

ซ.วัชรพล 5

ม.ลลิล อินเดอะพารค

สโมสร

สวนหยอม

ซ.วัชรพล 3 แยก 3
120 ม.

100 ม.
115 ม. 35 ม.

500 ม.

ไปหาแยกวัชรพลไป ถ.เพิ่มสิน ถ.วัชรพล

ซ.วัชรพล 4

ซ.วัชรพล 3

ซ.1

ซ.วัชรพล 5

ม.ลลิล อินเดอะพารค

สโมสร

สวนหยอม

ซ.วัชรพล 3 แยก 3
140 ม.

140 ม.

ถ.จั
นท

รุเบ
กษ
า

ซ.พ
หลโย

ธิน 5
4/1แ

ยก 6

ซ.พหลโยธิน 56

ถ.สายไหม

ถ.ส
ายใ

หม
 1

ซ.ส
าย
ไห
ม 1

7

ถ.ลําลูกกา
คลองหกวา

ถ.เลียบคลองหกวา

คลองสอง

ถ.สายไหม

ซ.ส
าย
ไห
ม 4

3
ซ.ส

าย
ไห
ม 4

1

ซ.ส
าย
ไห
ม 3

9

ไปวัชรพล

ม.สราญสิริ พหลโยธิน-สายไหม 

ซ.10

475 ม.
30 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน 54/1

735 ม.

135 ม.

45 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.สายไหม

ถ.จตุโชติไปหาแยกวัชรพล

ถ.สุข
าภิบ

าล 5
 (ออ

เงิน)
ถ.เพิ่มสิน

ไป ถ
.สาย

ไหม

ไป ถ.รามอินทรา
ไป ถ.รามอินทรา

ถ.วัชรพลซ.วัชรพล 1/4

ถ.วัชรพล

ไป ถ.เพ่ิมสิน

295 ม. 800 ม.

ถ.รวมมิตรพัฒนา

ถ.สุข
าภิบ

าล 5

ถ.สุขาภ
ิบาล 5

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.31

ซ.ไมมีชื่อ 

700 ม.

ไป ถ.สายไหม

ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 70

ถ.สุ
ขา
ภิบ

าล
 5 

(ออ
เงิน

)

ไปหาแยกวัชรพล

ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 72

หมูบานพฤกษาวิลเลข 8
144 ม.

ถ.เพิ่มสิน
ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.รัตนโกสินทร

ไปมีนบุรีไปหลักสี่ ถ.รามอินทรา
ซ.รามอินทรา 65

5678

ไปรามอินทรา กม.4
550 ม.

230 ม.

ไปลาดพราว

ถ.ประดิษฐนูธรรม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.76

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.66
ถ.สุขาภิบาล 5 (กม.4

ถ.สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)

ไป ถ.สายไหม

ไปหาแยกวัชรพล

ถ.จตุโชติ
2.29 กม.

235 ม.
ไป ถ.วงแหวนรอบนอกถ.ส

ุขาภ
ิบาล

 5 (
ออเ

งิน) ม.ภัสสร 19 

ซ.2
ซ.4ซ.3 ซ.6ซ.5 ซ.8ซ.7

ซ.1

ไป ถ.สายไหม

ไปหาแยกวัชรพล

ถ.จตุโชติ
2.29 กม.

900 ม.

ไป ถ.วงแหวนรอบนอกถ.ส
ุขาภ

ิบาล
 5 (

ออเ
งิน)

ม.ภัสสร 19 

ซ.หมูบานภัสสร 19

ซ.2ซ.4ซ.3 ซ.6ซ.5 ซ.8

ซ.44 ซ.45

ซ.7
ซ.1

230 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,700,000
GPS LAT : 13.874147  LONG : 100.670489

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06824
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 209397  เนื้อที่ : 0-0-37.10 ไร
ที่ตั้ง : 159/541 ม.วิลลารามอินทรา ซ. 2 ถ.คูบอน
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,900,000
GPS LAT : 13.926002  LONG : 100.633738

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06856
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 144650  เนื้อที่ : 0-0-47 ไร
ที่ตั้ง : 9/249 ม.นภาวัลย ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 3
  ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,910,000
GPS LAT : 13.946193  LONG : 100.614361

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04253
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 155667  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 244/28 ม.ยิ่งโอฬารวิลลา ซ.วิภาวดีรังสิต 43
  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,600,000
GPS LAT : 13.942445  LONG : 100.613610

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-77-00722
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 147351  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 24/33 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,080,000
GPS LAT : 13.866576  LONG : 100.679765

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-07347
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 208440 เนื้อที่ : 0-0-54.70 ไร
ที่ตั้ง : 57/23 หมูบาน เค.ซี.วงแหวนรามอินทรา
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.เลียบวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,534,000
GPS LAT : 13.900415  LONG : 100.660495

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08497
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 199954  เนื้อที่ : 0-0-71.90 ไร
ที่ตั้ง : 48/95 ม.บุณฑริก วัชรพล-สุขาภิบาล 5
  ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 47 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,500,000
GPS LAT : 13.87422  LONG : 100.63835

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08559
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 181435  เนื้อท่ี : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : 7/383 ม.ชัยพฤกษ ซ.60 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 9
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,500,000
GPS LAT : 13.8578783  LONG : 100.615809

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-06746
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 206487  เนื้อที่ : 0-0-75.50 ไร
ที่ตั้ง : 8/48 ม.ลดาวัลย-รามอินทรา ซ.10 ถ.รามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,500,000
GPS LAT : 13.869320  LONG : 100.642937

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08479
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 187831  เนื้อที่ : 0-1-01.10 ไร
ที่ตั้ง : 94/6 ม.นาราสิริ ซ.วัชรพล 1/3 ถ.วัชรพล
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เขต
บา

งเข
น

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,900,000
GPS LAT : 13.873132  LONG : 100.644786

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08469
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขท่ี : 207316  เน้ือที่ : 0-0-55.50 ไร
ที่ตั้ง : 55/55 ม.สกุลธร-วัชรพล ซ.4 ถ.วัชรพล
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ม.ลดาวัลย-รามอินทรา

ถ.รามอินทรา
ตลาด กม.2

ถ.ล
าด
ปล

าเค
า

สนามกอลฟ ทหารบก

ไปหลักสี่

ไปมีนบุรี

ซ.10ซ.8ซ.6ซ.4ซ.2
ซ.1
ซ.3ซ.5ซ.7
ซ.9

เซ็นทรัล
รามอินทรา

55 ม.

70 ม.

ถ.สุขาภิบาล 5

ถ.ส
ุขาภิ

บาล
 5

ถ.รวมมิตรพัฒนา
ไป ถ.รามอินทราไป ซ.รามอินทรา 39

ม.สกุลธร-วัชรพล 

ซ.4
ซ.3

ซ.5
ซ.6

ซ.2
ซ.1

 ถ
.วัช

รพ
ล

2.7 กม.

1.5 กม.

หมูบานเค.ซี.วงแหวนรามอินทรา 

ถ.เลียบวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก
ถ.เลียบคลองสอง

ถ.คูบอน

รร.วัดคูบอน
วัดคูบอนสน.คันนายาว

ถ.กาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก

ถ.รามอินทรา
ถ.ปญญ

า-อินทร
า

ไปหลักสี่

ไปบางปะอิน

ไปมีนบุรี

ไปบางกะป ไปบางนา-ตราด
ถ.นวมินทร

175 ม.

2.50 กม.

320 ม.

180 ม.

ม.วิลลารามอินทรา

ซ.คูบอน 27 (สยามธรณี)

บานเอื้ออาทร

ถ.คูบอ
น ไปวัดค

ูบอน

ไป ถ.ร
ามอินท

รา

ซ.คูบอน 27แยก 60

300 ม.
100 ม.

800 ม.

250 ม.

600 
ม.

30 ม.

ถ.พหลโยธิน

ถ.พหลโยธิน

ไปรังสิต ไป ซ.พหลโยธิน 56
ซ.พหลโยธิน 54/4 แยก

 3-2

ซ.พหล
โยธิน 5

4/4 แย
ก 3

ซ.พหลโยธิน 54/1

ซ.พหลโ
ยธิน 54/

4 แยก 6ซ.พหลโ
ยธิน 54/

4 แยก 7ซ.พหลโยธิน 54/4

ไปส
ะพา

นให
ม

ม.นภาวัลย

ม.แ
อน
แน
กซ


ซอย 15

ซอย 4 ซอย 13

ซอย 2 ซอย 11

ซอย 9
ซอย 7

ซอย 7

ไปวัชรพล

ซ.รวมมิตรพัฒนา

ไปเพ่ิมสิน

ถ.ว
ัชร
พล172 ม.

ถ.สุขาภิบาล 5

ถ.ส
ุขา
ภิบ

าล
 5

ไป ถ.รามอินทรา

ไปสะพานใหม

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.สุขาภิ

บาล 5

ไป ถ.เพิ่มสิน

ถ.วัชรพล

ซ.60 

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.9 

ซ.รวมมิตรพัฒ
นา

ไป ถ.สายไหม

ไป ถ.เลียบถนนวงแหวนรอบนอก

ซ.ทางเขาวัดพระรวงประสิทธ์ิทางข้ึนลงทางดวน
ไปหาแยกวัชรพล

ไป ถ.พหลโยธิน

ถ.ส
ุขาภ

ิบาล
 5 (

ออเ
งิน) ซ.2

ถ.เพิ่มสิน

ถ.จตุโชติ

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.31

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.47 ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.60

160 ม.

ถ.พหลโยธิน
ถ.ลําลูกกา

ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปสะพานใหม-ดอนเมือง

ไปดอนเมือง

ม.ยิ่งโอฬารวิลลา 

สนามกีฬาธูปเตมีย

ซ.วิภาวดีรังสิต 43

 ถ.ว
ิภาว

ดีรัง
สิต 

ไปรังสิต 
ถ.พหลโยธิน

ถ.ลําลูกกา
ไป ถ.กาญจนาภิเษก

ไปสะพานใหม-ดอนเมือง

ไปดอนเมือง

สนามกีฬาธูปเตมีย

ซ.วิภาวดีรังสิต 43ซ.วิภาวดีรังสิต 41ซ.วิภาวดีรังสิต 39ซ.วิภาวดีรังสิต 37

 ถ.
วิภ
าวด

ีรังส
ิต 

ไปรังสิต 

150 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,600,000
GPS LAT : 13.871936  LONG : 100.632671

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04322
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 215873  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 101/33 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,370,000
GPS LAT : 13.856638  LONG : 100.645030

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04261
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 68272  เนื้อที่ : 0-0-27.20 ไร
ที่ตั้ง : 78/203 ม.ซิตี้เซนส รามอินทรา-วัชรพล ซ.2/2
  ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 13.873919  LONG : 100.633742

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04023
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 215979  เนื้อท่ี : 0-0-31.50 ไร
ที่ต้ัง : 23 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 24-1 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,950,000
GPS LAT : 13.870989  LONG : 100.636046

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04012
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 213338  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 77 (45/9) ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 20 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 13.873853  LONG : 100.633716

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03807
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 215980  เนื้อที่ : 0-0-31.50 ไร
ที่ตั้ง : 25 ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 24/1 ถ.สุขาภิบาล 5
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,626,000
GPS LAT : 13.869843  LONG : 100.625995

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04346
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 214356  เนื้อที่ : 0-0-23.20 ไร
ที่ตั้ง : 118/107 ม.ศุภาลัย พารควิลล ซ.รามอินทรา 23
  ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,060,000
GPS LAT : 13.871721  LONG : 100.623971

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04162
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 68743  เนื้อท่ี : 0-0-18 ไร
ท่ีตั้ง : 188/13 ม.ไอเพลส ซ.รามอินทรา 23 ถ.รามอินทรา
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,233,000
GPS LAT : 13.86667  LONG : 100.65896

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04238
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 218227  เนื้อที่ : 0-0-29.20 ไร
ที่ตั้ง : 228/98 ม.เดอะ ริคโคทาวน @ วัชรพล ถ.รวมมิตรพัฒนา
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท14,400,000
GPS LAT : 13.834621  LONG : 100.587851

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04239
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 17637, 165690-91  เนื้อที่ : 0-1-03.80 ไร
ท่ีตั้ง : 327/17-19 ซ.เสนานิคม 1 แยก 17 ถ.เสนานิคม 1
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,200,000
GPS LAT : 13.808043  LONG : 100.562221

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03945
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขท่ี : 91298  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ต้ัง : 8/3 ซ.วิภาวดีรังสิต 22 ถ.วิภาวดีรังสิต
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

240 ม.

ซ.วิภาวดีรังสิต 22 

ไปหลักสี่

ไป ถ
.รัชด

าภิเษ
ก

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.รัชดาภิเษก
ไป ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

ไป ถ.ลาดพราว
ไป ถ.พหลโยธิน

ถ.ลาดพราว

ถ.พห
ลโยธ

ิน

ถ.ว
ิภา

วดี
-รัง

สิต

ซ.5
 แ
ยก

 24
/1

ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.5 แยก 24

200 ม.

100 ม.

1 กม.

ถ.จ
าม

จุร
ีม.จามจุรี

ไป ถ.รามอินทรา ถ.สุขาภิบาล 5

ไป ถ.พหลโยธิน 48

ซ.5
 แ
ยก

 24
/1

ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.5 แยก 24

200 ม.

100 ม.

1 กม.

ถ.จ
าม

จุร
ีม.จามจุรี

ไป ถ.รามอินทรา ถ.สุขาภิบาล 5

ไป ถ.พหลโยธิน 48

ไป ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ไปแยกรัชโยธิน

ไปแยกวังหิน

แยก3 แยก5

1.4 กม.

100 ม. 240 ม.

ถ.เกษตร-นวมินทรไป ถ.วิภาวดีรังสิต
ไปบางบัว

ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1)

ซ.เสนานิคม 1 แยก 17

ซ.พหลโยธิน 34 (เสนานิคม 2)

ไป ถ.สุขาภิบาล 5

ไปวัดพระศรีมหาธาตุ ไปมีนบุรีถ.รามอินทรา

ซ.ร
าม
อิน

ทร
า 2

3

1.1
7 ก

ม.

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร

ไป ถ.พหลโยธิน

ไปวัชรพล

วัดศิริพงษ

รร.บานคลองบัว
ถ.รวมมิตรพัฒนา

ไปเพิ่มสิน

ทา
งพ

ิเศษ
ราม

อิน
ทร

า-ว
งแ
หว

นร
อบ

นอ
ก

17
0 ม

.

ถ.สุขาภิบาล 5

ถ.วัชรพล ถ.สุ
ขา
ภิบ

าล
 5

หมูบานมัณฑนา
หมูบานเดอะริคโก

หาแยกวัชรพล

ถ.สุขาภิบาล 5

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 22
แยก 51

ซ. 5 แยก 12
ซ. 5 แยก 8 ซ. 5 แยก 10

ซ. 5 แยก 6
ซ. 5 แยก 4
ซ. 5 แยก 2

ซ. 5 แยก 5
ซ. 5 แยก 3
ซ. 5 แยก 1

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 21

ไปหาแยกวัชรพลไป ถ.รามอินทรา 500 ม.

980 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน
ซ.พหลโยธิน 48

ไป ถ.สุขาภิบาล 5

ไปวัดพระศรีมหาธาตุ ไปมีนบุรีถ.รามอินทรา

ซ.ร
าม
อิน

ทร
า 2

3
1 ก

ม.

110 ม. 240 ม.

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร

ไป ถ.พหลโยธิน

ทา
งดว

นรา
มอ

ินท
รา-

อา
จณ

รงค
 ถ.วัชรพล

ถ.วัชรพล

110 ม.
หมูบานซิตี้เซนสรามอินทรา-วัชรพล

ซ.รามอินทรา 61
ซ.รามอินทรา 65

ตลาดถนอมมิตร

ถ.รามอินทรา

ถ.สุขาภิบาล 5

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 22

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.5

ซ. 5 แยก 20
ซ. 5 แยก 17
ซ. 5 แยก 19

ซ. 5 แยก 18
ซ. 5 แยก 16ซ. 5 แยก 15

ซ. 5 แยก14
ซ. 5 แยก 8
ซ. 5 แยก 6

ซ. 5 แยก 13
ซ. 5 แยก 7
ซ. 5 แยก 5

ซ.สุขาภิบาล 5 แยก 21

ไปหาแยกวัชรพล
ไป ถ.รามอินทรา 500 ม.

860 ม.

350 ม. 27 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 48



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,680,000
GPS LAT : 13.879924  LONG : 100.615885

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04189
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 211770  เนื้อที่ : 0-0-22.20 ไร
ที่ตั้ง : 227/31 ม.ศุภาลัย พารควิลล 2 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 33
  ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,000,000
GPS LAT : 13.798166  LONG : 100.563739

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01812
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 399/406 ชั้น 12   เนื้อที่ : 61 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 399/406 ชั้น 12 โครงการโชคชัย รวมมิตร คอนโดมิเนียม
  ซ.วิภาวดีรังสิต 16/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,265,000
GPS LAT : 13.854355  LONG : 100.614745

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04326
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 53789  เนื้อที่ : 0-0-15 ไร
ที่ตั้ง : 10/1 ซ.ลาดปลาเคา 72 แยก 12 ถ.ลาดปลาเคา
  แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,800,000
GPS LAT : 13.855440  LONG : 100.632661

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03966
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 179588  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 17/124 ซอยรามอินทรา 43 ถ.รามอินทรา
  แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,680,000
GPS LAT : 13.8145457  LONG : 100.5816393

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04011
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขท่ี : 160257  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : 98/12 ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 7-11 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,250,000
GPS LAT : 13.857805  LONG : 100.665673

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03802
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 215672  เนื้อที่ : 0-0-36.50 ไร
ที่ตั้ง : 14/139 ซ.คูบอน 27 แยก 10, หมูบานเดอะ วิลลา
  ถ.คูบอน แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,650,000
GPS LAT : 13.834823  LONG : 100.584438

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03978
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 157400  เนื้อที่ : 0-0-22.70 ไร
ที่ตั้ง : 163/19 ซ.เสนานิคม 1 ซอย 15 แยก 2
  หมูบานซื่อตรงเสนา ถ.เสนานิคม 1
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,330,000
GPS LAT : 13.81656  LONG : 100.58767

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01710
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 226/33 ชั้น 4  เนื้อที่ : 77.430 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 226/33 ชั้น 4 อาคารชุด เจ.ดับบลิว. ซิตี้ อาคารเอ
  ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,385,000
GPS LAT : 13.798042  LONG : 100.563665

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01692
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 399/580-581 ชั้น 15   เนื้อที่ : 79.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 399/580-581 ชั้น 15 โชคชัยรวมมิตร คอนโดมิเนียม
  ซ.วิภาวดีรังสิต 16/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,443,000
GPS LAT : 13.817285  LONG : 100.584389

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01551
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 286/39-40 ชั้น 4  เนื้อที่ : 62.700 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 286/39-40 ชั้น 4 โครงการเจดับบลิวเพลส อาคาร ซี
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-2 ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1.5 กม.

1.1 กม.

150 ม.

100 ม.
175 ม.

ไปบางกะป

ไป ถ.วงแหวน
รอบนอก

ซ.คูบอน 27 แยก 10

หมูบานเดอะ วิลลา

ถ.ค
ูบอ

น
ถ.ค

ูบอ
น

ถ.นวมินทร ไปมีนบุรี

ไปบางเขน ถ.รามอินทรา

630 ม.

430 ม.

สี่แยกรัชโยธิน ไปลาดพราว

ไปลาดพราว

ถ.ลาดพราว-วังหินไปสี่แยกวังหิน

ไปวังหิน

ไปโชคชัย 4

ถ.รัชดาภิเษก

ซ.ร
ัชด

าภ
ิเษก

 32ซ.รัชดาภิเษก 36 
ซ.รัชดาภิเษก 36 
แยก 19 (สันิบาตรเทศบาล)
AB
DC

630 ม.

150 ม.

สี่แยกรัชโยธิน ไปลาดพราว

ไปลาดพราว

ถ.ลาดพราว-วังหินไปสี่แยกวังหิน

ไปวังหิน

ไปโชคชัย 4

ถ.รัชดาภิเษก

ซ.ร
ัชด

าภ
ิเษก

 32ซ.รัชดาภิเษก 36 
ซ.รัชดาภิเษก 36 
แยก 19 (สันิบาตรเทศบาล)
AB
DC

ไป ถ.ประดิษฐนูธรรม

ไปแยกรัชโยธิน

ไปแยกวังหิน
1.47 กม.

80 ม.
95 ม.

ถ.เกษตร-นวมินทรไป ถ.วิภาวดีรังสิต
ไปบางบัว

ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1)

ซ.เสนานิคม 1 ซ.15
ซ.เสนานิคม 1 ซ.11

ซ.เสนานิคม 1 ซ.2 ซ.เสนานิคม 1 ซ.26

ซ.พหลโยธิน 34 (เสนานิคม 2)

แยก 2

ไป ถ.สุขาภิบาล 5

ไปมีนบุรี

ซ.รามอินทรา 55 (วัชรพล)
ซ.รามอินทรา 31

ถ.รามอินทราไปแยกลาดปลาเคา
160 ม.

ไป ถ.เกษตร-นวมินทร
ถ.ประดิษฐนูธรรม

ซ.รามอินทรา 39

ซ.รามอินทรา 43

ไปแยกรัชดาภิเษก-ลาดพราว

ถ.รัชดาภิเษก

ซ.รัชดาภิเษก 30

ซ.รัชดาภิเษก 32 แยก 2

ซ.รัชดาภิเษก 32

ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 1

ซ.ไมมีชื่อ 
285 ม.

300 ม.

520 ม.

230 ม.

ไปแยกรัชโยธิน

ไปตลาดสะพานใหม ไปวัดพระศรีฯ

1.0 กม.
1.0 กม.

150 ม.

ซ.พหลโยธิน 48

ถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 48 แยก 48
ซ.พหลโยธิน 48 แยก 46

ซ.พหลโยธิน 48 แยก 2

ซ.พหลโยธิน 48 แยก33
ไป ซ.รามอินทรา 5

ซ.พหลโยธิน 48 แยก 31
ถ.ลาดปลาเคา

ซ.ลาดปลาเคา 72

ซ.ลาดปลาเคา 70

ไป ถ.รามอินทรา

775 ม.
60 ม.

ไป ถ.นวมินทร แยก 12

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
200 ม.

100 ม.

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกลาดพราว

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.พหลโยธิน

 ถ
.วิภ

าว
ดีร
ังสิ
ต 

ซ.วิภาวดีรังสิต 10

ซ.วิภาวดีรังสิต 20

ซ.วิภาวดีรังสิต 22
ซ.วิภาวดีรังสิต 24 

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
200 ม.

100 ม.

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกลาดพราว

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.พหลโยธิน

 ถ
.วิภ

าว
ดีร
ังสิ
ต 

ซ.วิภาวดีรังสิต 10

ซ.วิภาวดีรังสิต 20

ซ.วิภาวดีรังสิต 22
ซ.วิภาวดีรังสิต 24 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 9 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,242,000
GPS LAT : 13.857362  LONG : 100.646391

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01588
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 256/11 ชั้น 1  เนื้อท่ี : 31.430 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 256/11 ชั้น 1 อาคาร D โครงการสมารท คอนโด วัชรพล
  ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท699,000
GPS LAT : 13.909658  LONG : 100.677890

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01832
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 59/139-141 ชั้น 2  เนื้อที่ : 71.490 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 59/139-141 ชั้น 2 อาคาร 7 โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท480,000
GPS LAT : 13.883512  LONG : 100.592503

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01504
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 679/153 ชั้น 8   เนื้อที่ : 27.400 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 679/153 ชั้น 8 อาคาร 2 พหลโยธิน 57 คอนโด 2
  ซ.พหลโยธิน 57 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,564,000
GPS LAT : 13.854716  LONG : 100.636085

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01587
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 779/205 ชั้น 8  เนื้อที่ : 30.060 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 779/205 ชั้น 8 อาคาร ดี คอนโดรามอินทรา
  ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,074,000
GPS LAT : 13.857333  LONG : 100.646286

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01727
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 256/38  เนื้อที่ : 45.080 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 256/38 ชั้น 2 อาคาร D โครงการสมารท คอนโด วัชรพล
  ถ.วัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,002,000
GPS LAT : 13.854358  LONG : 100.636476

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01577
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,543,000
GPS LAT : 13.873251  LONG : 100.603405

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01810
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 16/25 ชั้น 1  เนื้อที่ : 28.540 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 16/25 ชั้น 1 อาคาร E1
  อาคารชุดลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-หลักสี่
  ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,575,000
GPS LAT : 13.819942  LONG : 100.568515

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01682
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 144/94  เนื้อที่ : 33.400 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 144/94 ชั้น 8 อาคารลาเมซอง พหลโยธิน 24
  ซ.พหลโยธิน 24 แยก 2-3 ถ.พหลโยธิน
  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หองชุดเลขที่ : 777/83, 777/84 ชั้น 4  เน้ือที่ : 60.040 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 777/83, 777/84 ชั้น 4 อาคาร C ดีคอนโดรามอินทรา
  ซอยรามอินทรา 47 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,759,000
GPS LAT : 13.854393  LONG : 100.636539

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01718
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 777/145 ชั้น 6  เนื้อที่ : 29.980 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 777/145 ชั้น 6 อาคาร ซี โครงการดี คอนโด รามอินทรา
  ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,336,000
GPS LAT : 13.857333  LONG : 100.646286

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01596
ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

หองชุดเลขที่ : 256/141 ชั้น 7  เนื้อที่ : 31.430 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 256/141 ชั้น 7 อาคาร D สมารท คอนโดวัชรพล
  ซ.ทางเขาโครงการ ถ.วัชรพล แขวงทาแรง
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ร.ร.สันติราษฎร
บริหารธุรกิจ

แยก 4

แยก 6

แยก 8
ซ.พหลโยธิน 24
ซ.พหลโยธิน 26

ซ.พหลโยธิน 21

ไปแยกลาดพราว

ไปลาดพราว

ถ.รัชดาภิเษก

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ซ.พหลโยธิน 24 แยก 2-3
แยก 2-2

ซ.พหลโยธิน 24
แยก 2

535 ม.

185 ม.

ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.ลาดพราว

แยก 2-1

5 กม.

100 ม.

ไปมีนบุรี ไปมีนบุรี

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต
ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.วัชรพล

ถ.พหลโยธิน

ไปแยกรัชโยธิน

ถ.เ
กษ

ตร
-นว

มิน
ทร


ไปบางเขน

C
A B D

ถ.ร
าม
อิน

ทร
า

ซ.รามอินทรา 45

5 กม.

145 ม.

ไปมีนบุรี ไปมีนบุรี

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต
ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.วัชรพล

ถ.พหลโยธิน

ไปแยกรัชโยธิน

ถ.เ
กษ

ตร
-นว

มิน
ทร


ไปบางเขน

C
A B D

ถ.ร
าม
อิน

ทร
า

ซ.รามอินทรา 45

5 กม.

150 ม.

ไปมีนบุรี ไปมีนบุรี

ไป ถ.ลาดพราว

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต
ไป ถ.วิภาวดีรังสิต

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.วัชรพล

ถ.พหลโยธิน

ไปแยกรัชโยธิน

ถ.เ
กษ

ตร
-นว

มิน
ทร


ไปบางเขน

C
A B D

ถ.ร
าม
อิน

ทร
า

ซ.รามอินทรา 43ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ซ.รามอินทรา 55

ซ.โครงการถนอมมิตรพารค

ไป ม.ชัยพกฤษ

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.รามอินทรา ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่

1.1
0 ก

ม.

530 ม.
สมารทคอนโดวัชรพล อาคาร D

D
B

C A

ซ.ถ
นอ

มม
ิตร

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ไปหาแยกวัชรพล

ไป ถ.นวลจันทร

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ซ.รามอินทรา 55

ซ.โครงการถนอมมิตรพารค

ไป ม.ชัยพกฤษ

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.รามอินทรา ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่

1.1
0 ก

ม.

530 ม.
สมารทคอนโดวัชรพล อาคาร D

D
B

C A

ซ.ถ
นอ

มม
ิตร

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ไปหาแยกวัชรพล

ไป ถ.นวลจันทร

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ซ.รามอินทรา 55

ซ.โครงการถนอมมิตรพารค

ไป ม.ชัยพกฤษ

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค
ถ.รามอินทรา ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่

1.1
0 ก

ม.

530 ม.
สมารทคอนโดวัชรพล อาคาร D

D
B

C A

ซ.ถ
นอ

มม
ิตร

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)

ไปหาแยกวัชรพล

ไป ถ.นวลจันทร

ไปสะพานใหมถ.พหลโยธิน

ซ.พหลโยธิน 57

ซ.พหลโยธิน 57 แยก 4
ถ.แจงวัฒนะ

ซ.แจงวัฒนะ 4

ไป ถ.วิภาวดี-รังสิต

ไปมีนบุรี

500 ม.

450 ม.

ไป ม.เกษตร

12

วงเวียนหลักส่ี

ไป ถ.ลาดปลาเคา

ไปบางบัว

ถ.รามอินทรา

ถ.แจงวัฒนะ
330 ม.

700 ม.

ถ.พ
หล

โยธิ
น

ไปสะพานใหม

ไป ถ.วิภาวดีรังสิต 
A

B1
C1
D1 D2
E1 E2

C2
อาคารจอดรถ

ไปมีนบุรีไปหลักสี่ ถ.รามอินทรา
ถ.ประดิษฐมนูธรรม

ซ.รามอินทรา 55 (วัชรพล)

ไปหาแยกวัชรพล
580 ม.

300 ม.

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

5
6
7
8

ลานกีฬา
ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.76



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


