
ใหสิทธิ์เสนอซื้อถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

กรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี
กร
ุงเท

พม
หา

นค
ร

จ.น
นท

บุร
ี

โฉนดเลขที่ : 17146, 2133
เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 256/4
  หมูบานชุมชนมติมิตร
  ซอยประชาอุทิศ 37
  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05005
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,547,1501,547,150 บาท

GPS LAT : 13.652552  LONG : 100.502128

ราคา
พิเศษ2,813,000

หองชุดเลขที่ : 225/178, 225/179
เนื้อที่ : 101.76 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 225/178-179 ชั้น 16
  โครงการเบญจศรี วิภาวดี
  ถนนงามวงศวาน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-00792
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,015,4002,015,400 บาท

GPS LAT : 13.846264  LONG : 100.563044

ราคา
พิเศษ3,359,000

โฉนดเลขที่ : 475/12 ชั้น 1
เนื้อที่ : 41.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 475/12 ชั้น 1 อาคาร บี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

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

ราคาขาย

บาท 499,800499,800 บาท

GPS LAT : 13.764967  LONG : 100.611322

ราคา
พิเศษ833,000

หองชุดเลขที่ : 481/2 ชั้น 1
เนื้อที่ : 41.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 481/2 ชั้น 1 อาคาร อี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

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

ราคาขาย

บาท 499,800499,800 บาท

GPS LAT : 13.765908  LONG : 100.612203

ราคา
พิเศษ833,000

หองชุดเลขที่ : 479/9
เนื้อที่ : 82.92 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 479/9 ชั้น 1 อาคาร ดี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

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

ราคาขาย

บาท 995,400995,400 บาท

GPS LAT : 13.765695  LONG : 100.611917

ราคา
พิเศษ1,659,000

หองชุดเลขที่ : 473/11, 13
เนื้อท่ี : 83.28 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 473/11, 473/13
  ชั้น 1 อาคาร เอ
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงพลับพลา
  เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร

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

ราคาขาย

บาท 999,600999,600 บาท

GPS LAT : 13.764758  LONG : 100.611002

ราคา
พิเศษ1,666,000

หองชุดเลขที่ : 59/440-442 ชั้น 5
เนื้อที่ : 71.73 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/440-442
  ชั้น 5 อาคาร 5
  โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

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

ราคาขาย

บาท 328,900328,900 บาท

GPS LAT : 13.909699  LONG : 100.676978

ราคา
พิเศษ598,000

หองชุดเลขที่ : 61/80 ชั้น 4
เนื้อที่ : 29.940 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 61/80 ชั้น 4 อาคาร เอ
  อาคารชุดสวนหลวงคอนโดทาวน
  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซ.14)
  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
  แขวงหนองบอน เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01348
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 138,000138,000 บาท

GPS LAT : 13.674767 LONG : 100.662707

ราคา
พิเศษ230,000

โฉนดเลขที่ : 66565
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเอกชัย 10/1
  ถนนเอกชัย
  แขวงบางขุนเทียน
  เขตจอมทอง
  กรุงเทพมหานคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09434
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 550,000550,000 บาท

GPS LAT : 13.701389  LONG : 100.456473

ราคา
พิเศษ1,000,000

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก ไมมีสภาพทาง
  และยังไมจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05343
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 13.696448  LONG : 100.630774

5,580,000

โฉนดเลขท่ี : 159705-6  เนื้อที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1619/10
  หมูบานชุมชนสุนทรธรรม
  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57
  ถนนวชิรธรรมสาธิต
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร

3,348,0003,348,000 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04985
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 13.685378  LONG : 100.368045

7,278,000

โฉนดเลขท่ี : 19622  เนื้อที่ : 0-2-42.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 29/115
  หมูบานแกรนดรอยัลรีสอรท
  ซอยทางเขาหมูบาน
  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
  กรุงเทพมหานคร

4,366,8004,366,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 223579
เนื้อที่ : 0-1-7.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 74/11, 74/19
  หมูบานนนทกาญจน
  ซอยวัดโชติการาม-วัดสำโรง
  ถนนนครอินทร ตำบลบางไผ
  อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04354
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 3,257,0003,257,000 บาท

GPS LAT : 13.819389  LONG : 100.488535

ราคา
พิเศษ6,514,000

โฉนดเลขที่ : 26/11 ชั้น 4
เนื้อที่ : 63.58 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 26/11 ชั้น 4
  หมูบานสรสิชา คอนโดมิเนียม
  ถนนเทิดพระเกียรติ
  ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
  จังหวัดนนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01199
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 992,400992,400 บาท

GPS LAT : 13.797120  LONG : 100.475721

ราคา
พิเศษ1,654,000

โฉนดเลขที่ : 2/105-6 ชั้น 6
เนื้อที่ : 62.15 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 2/105, 2/106 ชั้น 6
  โครงการบานเฉลิมพระเกียรติ
  อาคาร เอ
  ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ 3
  ถนนทาน้ำนนท-วัดโบสถดอนพรหม
  ตำบลบางศรีเมือง
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01238
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 671,400671,400 บาท

GPS LAT : 13.844552  LONG : 100.478224

ราคา
พิเศษ1,119,000



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา

สิทธิการเชา : ตึกแถว 3 ชั้้น
เนื้อที่ : 0-0-0
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/19-20
  หมูบานชุมชนวัดในสองวิหาร
  ซอยเทศบาล 14 (อัฐมิตร)
  ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 06-88-00042
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò

ราคาขาย

บาท 163,000163,000 บาท

GPS LAT : 13.593473  LONG : 100.605570

ราคา
พิเศษ316,000

สิทธิการเชา : ตึกแถว 3 ชั้น
เนื้อที่ : 0-0-0
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/18
  หมูบานชุมชนวัดในสองวิหาร
  ซอยเทศบาล 14 (อัฐมิตร)
  ถนนสุขุมวิท (สายเกา)
  ตำบลบางเมือง
  อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  จังหวัดสมุทรปราการ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 06-88-00043
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÊÔ· Ô̧¡ÒÃàª‹Ò

ราคาขาย

บาท 76,50076,500 บาท

GPS LAT : 13.593552  LONG : 100.605579

ราคา
พิเศษ155,000

โฉนดเลขที่ : 20433
เนื้อที่ : 0-1-94.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานการเดนซิตี้โปโล
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนรัตนโกสินทร 200 ป
  ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ
  จังหวัดสมุทรปราการ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08402
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 971,000971,000 บาท

GPS LAT : 13.608303  LONG : 100.866912

ราคา
พิเศษ1,942,000

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร

หมายเหตุ : ภายในเปดทะลุถึงกัน สัญญาเชามีกำหนด
  ระยะเวลา 30 ป นับแตวันที่ 17 มี.ค. 2538

หมายเหตุ : สัญญาเชามีกำหนดระยะเวลา 32 ป
  นับแตวันที่ 17/03/2538
  วันครบกำหนด 17/03/2568

โฉนดเลขที่ : 66429
เนื้อที่ : 0-0-21.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 10/11 หมูบานอติมา
  ซอยสายใยรัก-คลองมะเด่ือ 3
  ถนนสายใยรัก
  ตำบลคลองมะเด่ือ
  อำเภอกระทุมแบน
  จังหวัดสมุทรสาคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03339
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

ราคาขาย

บาท 1,050,0001,050,000 บาท

GPS LAT : 13.640976  LONG : 100.280493

ราคา
พิเศษ1,750,000

โฉนดเลขที่ : 23919
เนื้อที่ : 1-1-22 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานแพวกรีนวัลเลย
  ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน
  ตำบลคลองตัน
  อำเภอบานแพว
  จังหวัดสมุทรสาคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09552
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,435,5001,435,500 บาท

GPS LAT : 13.634399  LONG : 100.176223

ราคา
พิเศษ2,610,000

โฉนดเลขที่ : 22878-79, 22881-84,
20444-45  เนื้อที่ : 4-3-11.70 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน
  (สค.3084) ตำบลคลองตัน
  อำเภอบานแพว
  จังหวัดสมุทรสาคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09328
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 3,364,9003,364,900 บาท

GPS LAT : 13.636948  LONG : 100.173674

ราคา
พิเศษ6,118,000

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะ
  ที่ดินวางเปลาเทาน้ัน

โฉนดเลขที่ : 23490
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานแพวกรีนวัลเลย
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน
  ตำบลคลองตัน อำเภอบานแพว
  จังหวัดสมุทรสาคร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09535
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,270,5001,270,500 บาท

GPS LAT : 13.634406  LONG : 100.175845

ราคา
พิเศษ2,310,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 15-88-00044
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ Í¾ÒÃ �·àÁŒ¹· �

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 14.285803  LONG : 100.690424

2,406,000

โฉนดเลขที่ : 6904
เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 96
  หมูบานชุมชนบานศรีวังนอย
  ถนนโรจนะ-หนองน้ำสม
  (อย.3010) ตำบลลำตาเสา
  อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1,323,3001,323,300 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01258
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 13.990581  LONG : 100.631515

571,000

โฉนดเลขท่ี : 111/200-201 ชั้น 4
เนื้อที่ : 63.38 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/200-201
  หมูบานทวีลาภ เรสซิเดนท
  ซอยรังสิต-นครนายก 17
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

342,600342,600 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.ป
ทุม

ธา
นี

โฉนดเลขที่ : 16026-27
เนื้อที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี 
  หมูบานชิดพงษ ซอยในหมูบาน
  ถนนราชบุรี-จอมบึง
  ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
  จังหวัดราชบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05705
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 918,000918,000 บาท

GPS LAT : 13.621880  LONG : 99.625669

ราคา
พิเศษ1,508,000

โฉนดเลขที่ : 66660-66664
เนื้อที่ : 4-0-24 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนเกษตรน้ำพุ รีสอรท
  ซอยสวนเกษตรน้ำพุ รีสอรท
  ถนนสายเขากรวด-หนองแชเสา
  (ทล.3207) ตำบลน้ำพุ
  อำเภอเมืองราชบุรี
  จังหวัดราชบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08162
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,218,0001,218,000 บาท

GPS LAT : 13.538407  LONG : 99.661102

ราคา
พิเศษ2,436,000

โฉนดเลขที่ : 77837
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 69/9-15 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายปากแรต-หนองหิน
  ตำบลเบิกไพร
  อำเภอบานโปง
  จังหวัดราชบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05666
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 737,000737,000 บาท

GPS LAT : 13.829290  LONG : 99.841370

ราคา
พิเศษ1,340,000

โฉนดเลขที่ : 218
เนื้อที่ : 4-1-33.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุติธรรม ซอยยุติธรรม 1
  ถนนดานมะขามเต้ีย
  -กองผสมสัตว (ทล.3209)
  ตำบลกลอนโด
  อำเภอดานมะขามเตี้ย
  จังหวัดกาญจนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00375
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

ราคาขาย

บาท 4,140,4004,140,400 บาท

GPS LAT : 13.871575  LONG : 99.472028

ราคา
พิเศษ7,528,000

นส.3 ก. ที่ : 361
เนื้อที่ : 1-0-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 5 ซอยบานหนองนกแกว
  ถนนเลาขวัญ-สระลงเรือ
  (ทล.3443) ตำบลหนองนกแกว
  อำเภอเลาขวัญ
  จังหวัดกาญจนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05785
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 492,000492,000 บาท

GPS LAT : 14.539504  LONG : 99.709611

ราคา
พิเศษ820,000

จ.กาญจนบุรี
จ.ราชบุรี



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.นครปฐม จ.นครนายก และ จ.สระบุรี
จ.น

คร
ปฐ

ม
จ.นครนายก

จ.สระบุรี

โฉนดเลขที่ : 54299
เนื้อที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 688/1 หมูบานภัททิยกิจ
  ถนนเพชรเกษม
  ตำบลพระประโทน
  อำเภอเมืองนครปฐม
  จังหวัดนครปฐม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-02088
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย

บาท 1,080,0001,080,000 บาท

GPS LAT : 13.814278  LONG : 100.078962

ราคา
พิเศษ1,800,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05145
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 464,400464,400 บาท
ราคา
พิเศษ752,000

โฉนดเลขที่ : 40941
เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานกระทุมหลักชัย 1
  ถนนบานสามเมือง-บานสโมสร
  ม.6 ตำบลนิลเพชร
  อำเภอบางเลน
  จังหวัดนครปฐม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00229
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 310,200310,200 บาท
ราคา
พิเศษ564,000

โฉนดเลขที่ : 46096
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : ซอยโรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ตำบลกระทุมลม
  อำเภอสามพราน
  จังหวัดนครปฐม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07610
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,602,0001,602,000 บาท

GPS LAT : 13.731050  LONG : 100.331328

ราคา
พิเศษ3,204,000

โฉนดเลขที่ : 2482
เนื้อที่ : 1-1-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1 หมู 7
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลบานนา อำเภอบานนา
  จังหวัดนครนายก

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04537
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 973,500973,500 บาท

GPS LAT : 14.258118  LONG : 101.065199

ราคา
พิเศษ1,750,000

โฉนดเลขที่ : 42520, 44538-41
เนื้อที่ : 1-3-99.30 ไร
ที่ตั้ง : หมู 7 หมูบานปยภิรมย
  ถนนสายเกาะโพธ์ิ-ทุงแค
  ตำบลบานใหญ
  อำเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09127
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 2,198,3502,198,350 บาท

GPS LAT : 14.2249890  LONG : 101.2082047

ราคา
พิเศษ3,997,000

โฉนดเลขที่ : 32397
เนื้อที่ : 1-0-91 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนชลประสิทธ์ิ ตำบลบานใหญ
  อำเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-02509
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 859,500859,500 บาท

GPS LAT : 14.201301  LONG : 101.232300

ราคา
พิเศษ1,719,000

โฉนดเลขที่ : 32398
เนื้อที่ : 0-2-93 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนชลประสิทธ์ิ ตำบลบานใหญ
  อำเภอเมืองนครนายก
  จังหวัดนครนายก

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-02510
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 513,000513,000 บาท

GPS LAT : 14.201100  LONG : 101.231900

ราคา
พิเศษ1,026,000

โฉนดเลขที่ : 23437
เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี
  หมูบานอยูสบาย 1-2 ซอย 11
  ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลหวยทราย
  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05075
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,084,4002,084,400 บาท

GPS LAT : 14.406934  LONG : 100.901372

ราคา
พิเศษ3,474,000

โฉนดเลขที่ : 49766, 28515
เนื้อที่ : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายทาศาลา-บานหินซอน
  ตำบลทาคลอ
  อำเภอแกงคอย
  จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04791
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,030,7001,030,700 บาท

GPS LAT : 14.685673  LONG : 101.014737

ราคา
พิเศษ1,797,000

โฉนดเลขที่ : 9339, 9343, 9374,
9375,9377  เนื้อที่ : 1-1-48 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกว ปารคฮิลล รีสอรท
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ
  (ทล.2273) ตำบลวังมวง
  อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09027
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 904,200904,200 บาท

GPS LAT : 14.851773  LONG : 101.210133

ราคา
พิเศษ1,644,000

โฉนดเลขที่ : 9292-5
เนื้อที่ : 1-0-3 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกว ปารคฮิลล รีสอรท
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ
  (ทล.2273) ตำบลวังมวง
  อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08856
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 664,950664,950 บาท

GPS LAT : 14.854557  LONG : 101.208409

ราคา
พิเศษ1,209,000

โฉนดเลขที่ : 9373
เนื้อที่ : 0-1-53 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกว ปารคฮิลล รีสอรท
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ
  (ทล.2273) ตำบลวังมวง
  อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09584
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 252,450252,450 บาท

GPS LAT : 14.853375  LONG : 101.208779

ราคา
พิเศษ459,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  (เน้ือที่ประมาณ 0-0-75 ไร)
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

โฉนดเลขที่ : 112128
เนื้อที่ : 0-1-45.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49/1 หมู 8
  ซอยบานหนองงูเหลือม
  ถนนบุญญานุสาสน
  ตำบลหนองงูเหลือม
  อำเภอเมืองนครปฐม
  จังหวัดนครปฐม

GPS LAT : 13.917212  LONG : 99.922833 GPS LAT : 14.130464  LONG : 100.275696

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอน
  เอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อทำการ
  ตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

โฉนดเลขที่ : 40814
เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 12/2
  ซอยเทศบาล 5 ซ. 7
  ถนนสายบานครัว-หนาพระลาน
  (ทล.3034) ตำบลบานครัว
  อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05316
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 365,200365,200 บาท

GPS LAT : 14.597719  LONG : 100.771236

ราคา
พิเศษ664,000

โฉนดเลขที่ : 35721
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 16
  ซอยเทศบาล 2 (ซอยขางโรงสี)
  ถนนวิหารแดง-หนองหมู
  (ทล.3045) ตำบลหนองสรวง
  อำเภอวิหารแดง
  จังหวัดสระบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05747
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 318,450318,450 บาท

GPS LAT : 14.314290  LONG : 100.952663

ราคา
พิเศษ579,000

หมายเหตุ : เน้ือที่ดินไมติดตอเปนผืนเดียวกันทั้งหมด

หมายเหตุ : ทางเขา-ออกตามกฎหมายไมสามารถใช
  เขา-ออกได ทางเขาออกปจจุบันยังไมจด
  ภารจำยอมใหกับทรัพยสิน

โฉนดเลขที่ : 46096
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตัง้ : ซอยโรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ตำบลกระทุมลม
  อำเภอสามพราน
  จังหวัดนครปฐม



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.สุพรรณบุรี จ.ลพบุรี และ จ.ชัยนาท
จ.สุพรรณบุรี

จ.ลพบุรี
จ.ชัยนาท

โฉนดเลขที่ : 25511
เนื้อที่ : 0-2-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 142/15-19
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายลพบุรี โคกสำโรง
  (ทล.1) ตำบลเขาสามยอด
  อำเภอเมืองลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 15-88-00045
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ Í¾ÒÃ �·àÁŒ¹· �

ราคาขาย

บาท 2,962,2002,962,200 บาท

GPS LAT : 14.828258  LONG : 100.651506

ราคา
พิเศษ4,937,000

โฉนดเลขที่ : 914
เนื้อที่ : 12-3-73 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 7
  ถนนสายทาวุง-บางลี่
  (ลบ.5006) ตำบลบางลี่
  อำเภอทาวุง
  จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 10-88-00095
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ราคาขาย

บาท 3,296,0003,296,000 บาท

GPS LAT : 14.838238  LONG : 100.521869

ราคา
พิเศษ6,460,000

โฉนดเลขที่ : 40097-8
เนื้อที่ : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานนาวิลเลจ
  โครงการ 2 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายลพบุรี-โคกสำโรง
  (ทล.1) ตำบลหวยโปง
  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04310
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 442,500442,500 บาท

GPS LAT : 14.997481  LONG : 100.664600

ราคา
พิเศษ885,000

โฉนดเลขที่ : 51731
เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 74 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนศรีอินทราทิตย
  ตำบลถนนใหญ
  อำเภอเมืองลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01116
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 369,500369,500 บาท

GPS LAT : 14.834721  LONG : 100.623070

ราคา
พิเศษ739,000

โฉนดเลขที่ : 21868-9, 21878,
  31791-3
เนื้อที่ : 9-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายสรรคบุรี-ชัณสูตร
  (ชน.4050) ตำบลโพงาม
  อำเภอสรรคบุรี
  จังหวัดชัยนาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00267
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 3,370,4003,370,400 บาท

GPS LAT : 15.03351  LONG : 100.21149

ราคา
พิเศษ6,128,000

โฉนดเลขที่ : 42161-63, 42166, 38090
เนื้อที่ : 0-2-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 280
  ถนนสายชัยนาท-สุพรรณบุรี
  (ทล.340) ตำบลบานกลวย
  อำเภอเมืองชัยนาท
  จังหวัดชัยนาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03647
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย

บาท 2,718,0002,718,000 บาท

GPS LAT : 15.169491  LONG : 100.145783

ราคา
พิเศษ4,530,000

โฉนดเลขที่ : 4203
เนื้อที่ : 0-1-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 50 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายวัดสิงห-ดอนตาล
  (ชน.5016) ตำบลหนองนอย
  อำเภอวัดสิงห
  จังหวัดชัยนาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05820
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 628,200628,200 บาท

GPS LAT : 15.162362  LONG : 100.008929

ราคา
พิเศษ1,047,000

โฉนดเลขที่ : 33157
เนื้อที่ : 0-0-17.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4/8 ซอยรวมใจสามัคคี
  ถนนเลียบคูเมือง
  ตำบลรั้วใหญ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03098
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

ราคาขาย

บาท 390,000390,000 บาท

GPS LAT : 14.473640  LONG : 100.104890

ราคา
พิเศษ650,000

โฉนดเลขที่ : 20100
เนื้อที่ : 0-0-77 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 62 หมู 5 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
  (ทล.340) ตำบลนางบวช
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  จังหวัดสุพรรณบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05518
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 704,600704,600 บาท

GPS LAT : 14.822557  LONG : 100.112164

ราคา
พิเศษ1,580,000

โฉนดเลขที่ : 76982
เนื้อที่ : 0-1-19 ไร
ที่ตั้ง : ถนนพระธาตุ-โพธ์ิพระยา
  (ทล.3507) ตำบลรั้วใหญ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09580
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 392,700392,700 บาท

GPS LAT : 14.496591  LONG : 100.125387

ราคา
พิเศษ714,000

โฉนดเลขที่ : 76982
เนื้อที่ : 0-1-19 ไร
ที่ตัง้ : ถนนพระธาตุ-โพธ์ิพระยา
  (ทล.3507) ตำบลรั้วใหญ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05744
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 14.314294  LONG : 100.231669

1,894,000

โฉนดเลขที่ : 27772  เนื้อที่ : 0-3-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 83/32
  หมูบานสาลีวิว เลคแอนดลากูน
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง
  (ทล.340) ตำบลสาลี
  อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

1,136,4001,136,400 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03567
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 14.770024  LONG : 100.091376

7,920,000

โฉนดเลขท่ี : 39290-93, 39285-89
เนื้อที่ : 0-1-69 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/43-46 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท
  (ทล.340) ตำบลสามชุก
  อำเภอสามชุก
  จังหวัดสุพรรณบุรี

4,752,0004,752,000 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 8768-9, 8774, 8779,
9627-67  เนื้อที่ : 4-1-35 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบุญสงพัฒนาการ
  ซอยทามะนาว 11
  ถนนสายทามะนาว (ทล.2089)
  ตำบลลำนารายณ
  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09342
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 3,428,4003,428,400 บาท

GPS LAT : 15.203069  LONG : 101.143553

ราคา
พิเศษ5,714,000

นส.3 ก. ที่ : 226, 986
เนื้อที่ : 1-3-68 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสุระนารายณ (ทล.205)
  กม.49+500 ตำบลมวงคอม
  อำเภอชัยบาดาล
  จังหวัดลพบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10090
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 806,400806,400 บาท

GPS LAT : 15.079463  LONG : 100.995138

ราคา
พิเศษ1,344,000

หมายเหตุ : ภายในเปดทะลุถึงกัน

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  จำนวน 5 บอ เอื้อตอการใชประโยชน
  ในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงท่ีดินวางเปลาเทาน้ัน
หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เน้ือท่ีประมาณ
  176 ตรว.) ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.อางทอง จ.นครสวรรค จ.สิงหบุรี
จ.เพชรบูรณ จ.พิจิตร และ จ.ปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี
จ.เพชรบูรณโฉนดเลขที่ : 1344

เนื้อที่ : 0-2-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 41/7 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานหนองกระทุม
  -บานสระแจง (สห.4038)
  ตำบลหนองกระทุม
  อำเภอคายบางระจัน
  จังหวัดสิงหบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04527
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 443,850443,850 บาท

GPS LAT : 14.825123  LONG : 100.211763

ราคา
พิเศษ851,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05240
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 15.773984  LONG : 99.807851

3,290,000

โฉนดเลขท่ี : 31137
เนื้อที่ : 3-1-55 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายลาดยาว-หนองสังข (นว.1001)
  ตำบลสระแกว อำเภอลาดยาว
  จังหวัดนครสวรรค

1,809,5001,809,500 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05725
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 14.596426  LONG : 100.365719

2,264,000

โฉนดเลขท่ี : 20772
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานรมโพธิ์วิลเลจ ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายคลองขุนศรี-สามเรือน (อย.4007)
  ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
  จังหวัดอางทอง

1,245,2001,245,200 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.อ
างท

อง
จ.ส

ิงห
บุร

ี
จ.พ

ิจิต
ร

จ.นครสวรรค

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (เน้ือที่ประมาณ 0-2-81.25 ไร)
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

นส.3 ก. ที่ : 305 ,ฉ. 8640-8641
เนื้อที่ : 7-0-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 83/1
  ซอยไมมีชื่อเลียบเหมืองฯ
  ถนนสายตะพานหิน-ดงเสือเหลือง
  (ทล.1070) ตำบลไผทาโพ
  อำเภอโพธ์ิประทับชาง
  จังหวัดพิจิตร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 11-88-00042
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ âÃ§ÊÕ

ราคาขาย

บาท 4,173,4004,173,400 บาท

GPS LAT : 16.278980  LONG : 100.249290

ราคา
พิเศษ7,588,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน
  (เน้ือที่ประมาณ 27 ตร.ว.) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบ
  ขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

โฉนดเลขที่ : 11193, 32806
เนื้อที่ : 1-2-96.70 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานทาบัว-ทับปรู
  (พจ.4008) ตำบลทุงนอย
  อำเภอโพทะเล
  จังหวัดพิจิตร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09432
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 370,150370,150 บาท

GPS LAT : 16.126291  LONG : 100.313402

ราคา
พิเศษ673,000

โฉนดเลขที่ : 15280, 15772
เนื้อที่ : 2-0-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 101, 207
  ซอยชุมชนบานนาสนุน
  ถนนสายลำนารายณ-เพชรบูรณ
  (ทล.2275) ตำบลนาสนุน
  อำเภอศรีเทพ
  จังหวัดเพชรบูรณ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05028
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,484,9002,484,900 บาท

GPS LAT : 15.530090  LONG : 101.186215

ราคา
พิเศษ4,518,000

โฉนดเลขที่ : 88063,88069-70,88073,
88077,88079,88083,88095,88097
เนื้อที่ : 6-3-74 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเขาคอแกรนดวิว
  ถนนสายนาง่ัว-หนองแมนาง
  (ทล.2196) ตำบลนางั่ว
  อำเภอเมืองเพชรบูรณ
  จังหวัดเพชรบูรณ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08457
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,521,5001,521,500 บาท

GPS LAT : 16.543200  LONG : 101.135466

ราคา
พิเศษ3,043,000

โฉนดเลขที่ : 51265-6
เนื้อที่ : 4-3-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 225, 235, 237, 238, 241
  หมูบานชัยจินดาวิลลา
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี
  (ทล.304) ตำบลกบินทร
  อำเภอกบินทรบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04493
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 3,010,7003,010,700 บาท

GPS LAT : 13.962000  LONG : 101.724700

ราคา
พิเศษ5,474,000

โฉนดเลขที่ : 5329
เนื้อที่ : 1-1-3 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 132/2 หมู 8 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกบินทรบุรี
  -นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลเมืองเกา
  อำเภอกบินทรบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05077
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,475,1001,475,100 บาท

GPS LAT : 13.987199  LONG : 101.764986

ราคา
พิเศษ2,682,000

โฉนดเลขที่ : 4524, 9976-8, 10033,
10039-40  เนื้อที่ : 1-0-87.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 26 ซอยพินิจรังสรรค 1
  ถนนพินิจรังสรรค
  ตำบลหนาเมือง
  อำเภอเมืองปราจีนบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05055
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 916,850916,850 บาท

GPS LAT : 14.052444  LONG : 101.356868

ราคา
พิเศษ2,132,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน
  (เน้ือท่ีประมาณ 0-2-55.20 ไร) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบ
  ขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

นส.3 ก. ที่ : 591
เนื้อท่ี : 6-3-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 209/1, 25 หมู 8
  ถนนสายบานระเบาะไผ
  -บานกรอกสมบูรณ (ปจ.3021)
  ตำบลศรีมหาโพธิ
  อำเภอศรีมหาโพธิ
  จังหวัดปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04245
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,202,5001,202,500 บาท

GPS LAT : 13.780160  LONG : 101.619462

ราคา
พิเศษ2,405,000

หมายเหตุ : ทรัพยสินตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ
  อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและ
  สภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

นส.3 ก. ที่ : 767
เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : สวนปาสัก ป.สุวิมล
  ซอยหลักโครงการ
  ถนนสระแกว-เขาหินซอน
  (ทล.359) ตำบลกรอกสมบูรณ
  อำเภอศรีมหาโพธิ
  จังหวัดปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08910
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 312,500312,500 บาท

GPS LAT : 13.757206  LONG : 101.636719

ราคา
พิเศษ625,000

โฉนดตราจองเลขท่ี : 55
เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยแขก (แยกยอย)
  ถนนสายสากเหล็ก-บานมุง
  (ทล.1115) ตำบลสากเหล็ก
  อำเภอสากเหล็ก
  จังหวัดพิจิตร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01876
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 141,350141,350 บาท

GPS LAT : 16.493193  LONG : 100.480297

ราคา
พิเศษ257,000

โฉนดเลขที่ : 3568, 3573
เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 29/6-7, 29/14
  หมูบานวชิรชัย 2
  ซอยภายในหมูบานวชิรชัย 2
  ถนนสายนครสวรรค-พิษณุโลก
  (ทล.117) ตำบลบานนา
  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03229
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

ราคาขาย

บาท 1,292,5001,292,500 บาท

GPS LAT : 16.502292  LONG : 100.142822

ราคา
พิเศษ2,350,000

หมายเหตุ : ไมมีทางเขาออก ตองผานที่ดินบุคคลอ่ืน

หมายเหตุ : ทรัพยสินตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูก
  เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อ
  ทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.ชลบุรี จ.สระแกว จ.ระยอง
จ.ตราด จ.อุตรดิตถ และ จ.พะเยา

จ.ชลบุรี

โฉนดเลขที่ : 130870-1
(เดิม นส. 3 ก. เลขท่ี 7637-8)
เนื้อที่ : 0-0-35.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 194/17-18 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลเชิงเนิน
  อำเภอเมืองระยอง
  จังหวัดระยอง

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

ราคาขาย

บาท 840,000840,000 บาท

GPS LAT : 12.662550  LONG : 101.295610

ราคา
พิเศษ1,450,000

โฉนดเลขที่ : 2387
เนื้อที่ : 4-0-84.90 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานแกง-บานทาสัก
  (อต.4063)
  ตำบลหาดสองแคว
  อำเภอตรอน
  จังหวัดอุตรดิตถ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00200
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 892,800892,800 บาท

GPS LAT : 17.418390  LONG : 100.121850

ราคา
พิเศษ1,488,000

โฉนดเลขที่ : 16687
เนื้อที่ : 0-3-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 92
  ถนนสายบานคาไพบูลย-บานเด่ือ
  (พย.4009) ตำบลปง
  อำเภอปง
  จังหวัดพะเยา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05110
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,505,3501,505,350 บาท

GPS LAT : 19.118708  LONG : 100.277647

ราคา
พิเศษ2,737,000

โฉนดเลขที่ : 26570
เนื้อที่ : 0-1-56.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 42 ซอย 7 หมูที่ 2
  ถนนสายบานสันปามวง
  -บานปาซาง (พย.3030)
  ตำบลปาซาง อำเภอดอกคำใต
  จังหวัดพะเยา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05654
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,129,8001,129,800 บาท

GPS LAT : 19.275732  LONG : 100.027105

ราคา
พิเศษ1,883,000

โฉนดเลขที่ : 27156
เนื้อที่ : 0-0-90.70 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายดอกคำใต-แมพริก
  (ทล.1251) ตำบลหนองหลม
  อำเภอดอกคำใต
  จังหวัดพะเยา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05646
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 621,000621,000 บาท

GPS LAT : 19.036271  LONG : 100.067324

ราคา
พิเศษ1,035,000

โฉนดเลขที่ : 42579
เนื้อที่ : 0-0-96 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานปาแดด
  -บานไชยพรหม ตำบลเวียง
  อำเภอเชียงคำ
  จังหวัดพะเยา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05526
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 321,200321,200 บาท

GPS LAT : 19.504306  LONG : 100.315546

ราคา
พิเศษ584,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03688
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 13.441880  LONG : 101.030767

6,000,000

โฉนดเลขท่ี : 132949-132950
เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/13-14 หมูบานปราณีทอง
  ซอยในโครงการ
  ถนนสัตตพงษ-ดอนหัวฬอ
  ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี
  จังหวัดชลบุรี

3,600,0003,600,000 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04899
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 13.329189  LONG : 100.964224

9,161,000

โฉนดเลขท่ี : 66231-66236
เนื้อที่ : 0-1-27 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/33 หมูบานพิมานแลนด
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
  จังหวัดชลบุรี

5,496,6005,496,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5539
เนื้อที่ : 1-0-15.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 19 หมู 4 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานสุขเกษม
  -บานแสนสุข (สก.4047)
  ตำบลเมืองไผ
  อำเภออรัญประเทศ
  จังหวัดสระแกว

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05766
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,032,5001,032,500 บาท

GPS LAT : 13.634607  LONG : 102.457191

ราคา
พิเศษ2,007,000

โฉนดเลขที่ : 18941, นส. 3ก. เลขท่ี 165
เนื้อที่ : 0-1-70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรสกุล
  ซอยรัชตะวิถี 12
  ถนนรัชตะวิถี (ทล.3067)
  ตำบลฟากหวย
  อำเภออรัญประเทศ
  จังหวัดสระแกว

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09555
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 510,000510,000 บาท

GPS LAT : 13.682704  LONG : 102.494980

ราคา
พิเศษ850,000

โฉนดเลขที่ : 5861
เนื้อที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 9/9 ซอยประปา
  ถนนสายแหลมงอบ-บางกระดาน
  (ทล.3156) ตำบลคลองใหญ
  อำเภอแหลมงอบ
  จังหวัดตราด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05275
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 342,000342,000 บาท

GPS LAT : 12.193419  LONG : 102.378332

ราคา
พิเศษ570,000

โฉนดเลขที่ : 69462
เนื้อที่ : 1-0-54.60 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเทศบาล 12
  ตำบลปากน้ำกระแส
  อำเภอแกลง
  จังหวัดระยอง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05303
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,684,6501,684,650 บาท

GPS LAT : 12.723369  LONG : 101.700106

ราคา
พิเศษ3,063,000

โฉนดเลขที่ : 10879-80
เนื้อที่ : 0-1-69 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 54/1
  ถนนสายบานน้ำหมัน
  -บานปางหม่ิน ตำบลน้ำหมัน
  อำเภอทาปลา
  จังหวัดอุตรดิตถ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05681
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 246,000246,000 บาท

GPS LAT : 17.816735  LONG : 100.292438

ราคา
พิเศษ410,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางเขา-ออก
  (เน้ือที่ประมาณ 0-0-42 ไร) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อทำการ
  ตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำเขตทางหลวงฯ
  และท่ีดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซ้ือตรวจสอบ
  ขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

หองชุดเลขที่ : 517/572
เนื้อท่ี : 54.90 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 517/572 ชั้น 13
  โครงการเกากะรัต คอนโดทาวน
  ซอยอรุโณทัย 2 ถนนพัทยากลาง
  ตำบลหนองปรือ
  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

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

ราคาขาย

บาท 1,197,0001,197,000 บาท

GPS LAT : 12.931213  LONG : 100.892716

ราคา
พิเศษ1,995,000

จ.ร
ะย
อง จ.ตราด

จ.สระแกว
จ.อ

ุตร
ดิต

ถ จ.พะเยา



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.เชียงใหม จ.ลําพูน และ จ.ตาก
จ.เ
ชีย

งให
ม

จ.ล
ำพ

ูน

โฉนดเลขที่ : 13874
เนื้อที่ : 2-2-23 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ซอยสันหนองเขียว ซอย 14
  ถนนสายบานสันหนองเขียว
  -บานหวยงู ตำบลสันทราย
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05678
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 818,400818,400 บาท

GPS LAT : 19.876890  LONG : 99.174290

ราคา
พิเศษ1,446,000

โฉนดเลขที่ : 44361
เนื้อที่ : 0-3-9 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานมอนจอมทอง (ราง)
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเชียงใหม-ฮอด (ทล.108)
  ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง
  จังหวัดเชียงใหม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05262
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 371,000371,000 บาท

GPS LAT : 18.269797  LONG : 98.632684

ราคา
พิเศษ742,000

โฉนดเลขที่ : 34766, 33925, 33930
เนื้อที่ : 0-3-20 ไร
ที่ตั้ง : โครงการเชียงใหมแผนดินทอง
  ถนนบานแมกะ-บานแมฮองไคร
  (ชม.4062) ตำบลตลาดใหญ
  อำเภอดอยสะเก็ด
  จังหวัดเชียงใหม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10537
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 400,000400,000 บาท

GPS LAT : 18.801870  LONG : 99.132324

ราคา
พิเศษ800,000

โฉนดเลขที่ : 7454
เนื้อที่ : 0-2-14 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 22
  ถนนสายบานมวงโตน
  -บานดงฤ าษี
  ตำบลบานโฮง
  อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04545
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,390,8001,390,800 บาท

GPS LAT : 18.336429  LONG : 98.797892

ราคา
พิเศษ2,533,000

โฉนดเลขที่ : 780
เนื้อที่ : 0-1-32 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 60/1 หมู 5 (ไมติดเลขท่ี)
  หมูบานทาปลาดุก ซอยไมมีชื่อ
  ถนนทาทุงยาว-ทาปลาดุก
  (ลพ.2026) ตำบลทาปลาดุก
  อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04055
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,217,5001,217,500 บาท

GPS LAT : 18.493634  LONG : 99.195425

ราคา
พิเศษ2,435,000

โฉนดเลขที่ : 3533
เนื้อที่ : 0-2-97 ไร
ที่ตั้ง : ซอยบานแพะริมน้ำ
  ถนนบานทากาศ
  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04703
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 964,200964,200 บาท

GPS LAT : 18.421636  LONG : 98.990281

ราคา
พิเศษ1,688,000

โฉนดเลขที่ : 97325
เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 245/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเสียบทางรถไฟสายเหนือ
  ตำบลอุโมงค
  อำเภอเมืองลำพูน
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05586
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 377,300377,300 บาท

GPS LAT : 18.646685  LONG : 99.045358

ราคา
พิเศษ686,000

โฉนดเลขที่ : 118911-3
(เดิม นส. 3 ก. ที่ 6546-48)
เนื้อที่ : 2-1-3 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนเชิงดอยรีสอรท
  ถนนสายบานธิ-สันกำแพง
  (ทล.1147) ตำบลมะเขือแจ
  อำเภอเมืองลำพูน
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-04337
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,489,9501,489,950 บาท

GPS LAT : 18.618461  LONG : 99.096237

ราคา
พิเศษ2,709,000

โฉนดเลขที่ : 33319, 33321
เนื้อที่ : 0-1-11 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานทรัพยลำพูน
  ซอยสนามกีฬา
  ถนนสายลำพูน-ลี้ (ทล.106)
  ตำบลปาซาง อำเภอปาซาง
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09641
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 446,400446,400 บาท

GPS LAT : 18.51623  LONG : 98.94049

ราคา
พิเศษ744,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05715
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 18.740204  LONG : 99.127359

1,539,000

โฉนดเลขท่ี : 14006
เนื้อที่ : 0-1-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/1 หมูบานบานทรายมูล ซอย 5
  ถนนสันกำแพง-ออนหลวย (ทล.1006)
  ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
  จังหวัดเชียงใหม

923,400923,400 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05677
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 19.877456  LONG : 99.173550

1,733,000

โฉนดเลขท่ี : 34869
เนื้อที่ : 2-1-95 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 240 ซอยสันหนองเขียว ซอย 15
  ถนนสายบานสันหนองเขียว-บานหวยงู
  ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
  จังหวัดเชียงใหม

1,061,4001,061,400 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.ตาก

โฉนดเลขที่ : 6602-3
เนื้อที่ : 0-1-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 103
  ถนนสายบานตนผึ้ง-บานตีนธาตุ
  (ตก.4003) ตำบลแมจะเรา
  อำเภอแมระมาด
  จังหวัดตาก

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05695
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,311,8002,311,800 บาท

GPS LAT : 16.966198  LONG : 98.565230

ราคา
พิเศษ3,853,000

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวน สรางล้ำแนวเขต
  ทางสาธารณฯ ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ หมายเหตุ : ไมตอติดเปนผืนเดียวกัน

โฉนดเลขที่ : 22679
เนื้อที่ : 0-3-35 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี หมู 3
  หมูบานฉางขาวนอยเหนือ
  ซอยฉางขาวนอยเหนือ 13
  ถนนลำพูน-ลี้ (ทล.106)
  ตำบลปาซาง อำเภอปาซาง
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05105
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,324,4002,324,400 บาท

GPS LAT : 18.50603  LONG : 98.94441

ราคา
พิเศษ3,874,000

โฉนดเลขที่ : 46456-7, 46459-63
เนื้อที่ : 14-1-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 30/2
  ถนนสายทาจักร-แมทา
  (ทล.1033) ตำบลบานแปน
  อำเภอเมืองลำพูน
  จังหวัดลำพูน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04506
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 3,963,8503,963,850 บาท

GPS LAT : 18.535566  LONG : 98.969678

ราคา
พิเศษ7,207,000

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอ
  (ขนาดประมาณ 20 x 30 ม.)

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางล้ำเขาไปใน
  เขตทาง ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูก
  เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการ
  ตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ
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จ.ลําปาง จ.บุรีรัมย จ.นครราชสีมา
และ จ.สุรินทร

จ.ลำปาง
จ.สุรินทร

โฉนดเลขที่ : 120614
เนื้อที่ : 0-0-98 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 256/17
  หมูบานบานพรรณี เฟส 1
  ซอย 2 เบญจรัตน
  ถนนนครสวรรค-เชียงราย
  (ทล.1) ตำบลพิชัย
  อำเภอเมืองลำปาง
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05791
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,012,2001,012,200 บาท

GPS LAT : 18.355770  LONG : 99.567360

ราคา
พิเศษ1,687,000

โฉนดเลขที่ : 34694
เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 142 หมูบานบานปงใต
  ถนนเกาะคา-หางฉัตร
  (ทล.1034) ตำบลปงยางคก
  อำเภอหางฉัตร
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04922
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 811,800811,800 บาท

GPS LAT : 18.26813  LONG : 99.37896

ราคา
พิเศษ1,386,000

โฉนดเลขที่ : 6337
เนื้อที่ : 0-0-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 167/3 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนแมทะ-บานหลุก
  ตำบลนาครัว อำเภอแมทะ
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05673
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 276,100276,100 บาท

GPS LAT : 18.130219  LONG : 99.526432

ราคา
พิเศษ502,000

โฉนดเลขที่ : 28647, 128121
เนื้อที่ : 0-1-38 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานจิตตอารีวิลล 2 ซอย 14
  ถนนนครสวรรค-เชียงราย
  (ทล.1) ตำบลพิชัย
  อำเภอเมืองลำปาง
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09140
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 607,200607,200 บาท

GPS LAT : 18.346720  LONG : 99.555048

ราคา
พิเศษ1,104,000

โฉนดเลขที่ : 131677, 131678, 119327
เนื้อที่ : 0-1-84 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเดนสโรชา ซอยไมมีชื่อ
  ถนนนครสวรรค-เชียงราย
  (ทล.1) ตำบลพิชัย
  อำเภอเมืองลำปาง
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-03956
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 368,000368,000 บาท

GPS LAT : 18.347601  LONG : 99.562123

ราคา
พิเศษ736,000

โฉนดเลขที่ : 27540
เนื้อที่ : 1-1-60 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานดอนธรรม
  ถนนสายเกาะคา-นาโปงหาญ
  (ลป.4007) ตำบลใหมพัฒนา
  อำเภอเกาะคา
  จังหวัดลำปาง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09500
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 140,000140,000 บาท

GPS LAT : 18.25450  LONG : 99.32708

ราคา
พิเศษ280,000

โฉนดเลขที่ : 3374, 4062, 12544
เนื้อที่ : 2-2-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 24 หมู 6
  หมูบานชุมชนบานหนองสองหอง
  ซอยสายบานแก-บานบาก
  ถนนสายหนองแวง-บานโนนไฮ
  (บร.3158) ตำบลกูสวนแตง
  อำเภอบานใหมไชยพจน
  จังหวัดบุรีรัมย

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05347
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,312,8501,312,850 บาท

GPS LAT : 15.538251  LONG : 102.859925

ราคา
พิเศษ2,347,000

โฉนดเลขที่ : 2597-2601
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 459/9-12
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ
  (ทล.2356) ตำบลเสิงสาง
  อำเภอเสิงสาง
  จังหวัดนครราชสีมา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04651
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,004,0002,004,000 บาท

GPS LAT : 14.421277  LONG : 102.469390

ราคา
พิเศษ3,439,000

โฉนดเลขที่ : 45868, 45402
เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี
  ถนนสายบานพิทักษากร
  -บานโนนคอย (นม.3010)
  ตำบลหนองระเวียง
  อำเภอพิมาย
  จังหวัดนครราชสีมา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01626
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 196,350196,350 บาท

GPS LAT : 15.123761  LONG : 102.450597

ราคา
พิเศษ357,000

โฉนดเลขที่ : 147019-20
เนื้อที่ : 0-2-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 267 หมู 14
  หมูบานชุมชนบานระหาร
  ซอยอยูยืน 2 ถนนพิชิตชัย
  ตำบลนอกเมือง
  อำเภอเมืองสุรินทร
  จังหวัดสุรินทร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05555
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 734,800734,800 บาท

GPS LAT : 14.906159  LONG : 103.485948

ราคา
พิเศษ1,336,000

โฉนดเลขที่ : 48024
เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานกางของ
  -บานหนองหวา
  ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
  จังหวัดสุรินทร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04715
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 303,050303,050 บาท

GPS LAT : 14.910747  LONG : 103.808725

ราคา
พิเศษ735,000

นส.3 ก. ที่ : 947  เน้ือท่ี : 1-2-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 61
  หมูบานชุมชนบานหนองจูบ หมู 2
  ซอยบานพูนสุข-บานหนองจูบ
  ถนนสายบานหินโคน
  -บานตาเมียง (ทล. 224)
  ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
  จังหวัดสุรินทร

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04864
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 374,550374,550 บาท

GPS LAT : 14.418866  LONG : 103.268263

ราคา
พิเศษ683,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05789
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 18.346496  LONG : 99.553484

2,947,000

โฉนดเลขท่ี : 104499
เนื้อที่ : 0-1-59 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 301/60 หมูบานจิตตอารีวิลล 2
  ซอย 15 ถนนนครสวรรค-เชียงราย (ทล.1)
  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
  จังหวัดลำปาง

1,768,2001,768,200 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00371
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 18.288527  LONG : 99.448771

5,615,000

โฉนดเลขท่ี : 41028-31, 36778
เนื้อที่ : 1-2-60.80 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายลำปาง-เชียงใหม (ทล.11)
  ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
  จังหวัดลำปาง

3,088,2503,088,250 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายทรัพยน้ีพรอมกับทรัพยรหัส 99-88-00042

หมายเหตุ : ไมติดตอเปนผืนเดียวกัน
หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงเฉพาะ
  ที่ดินวางเปลาเทาน้ัน

จ.บ
ุรีรัม

ย
จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอน
  เอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อทำการ
  ตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ใชทางเขา-ออก ผานที่ดินแปลงอ่ืน
  และไมมีสภาพทาง



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ
และ จ.นครพนม

อ.นครพนม

โฉนดเลขที่ : 10846
(เดิมโฉนดเลขที่ 53517)
เนื้อท่ี : 1-2-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 87 หมู 13 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานหัวเรือ-บานแตใหม
  (อบ.3002) ตำบลแพงใหญ
  อำเภอเหลาเสือโกก
  จังหวัดอุบลราชธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05832
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 594,000594,000 บาท

GPS LAT : 15.366333  LONG : 104.892543

ราคา
พิเศษ889,000

โฉนดเลขที่ : 5001
เนื้อที่ : 0-1-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 103 หมู 4 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนาสวง-นาเยีย
  (ทล.2213) ตำบลนาสวง
  อำเภอเดชอุดม
  จังหวัดอุบลราชธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05745
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 351,450351,450 บาท

GPS LAT : 15.025217  LONG : 104.9766577

ราคา
พิเศษ639,000

โฉนดเลขที่ : 48083
เนื้อที่ : 1-3-87 ไร
ที่ตั้ง : หมูที่ 1 หมูบานเมืองเกา
  ซอยไมมีชื่อ ถนนเวตวัน
  ตำบลเมืองเดช
  อำเภอเดชอุดม
  จังหวัดอุบลราชธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09242
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 779,350779,350 บาท

GPS LAT : 14.903532  LONG : 105.086064

ราคา
พิเศษ1,417,000

โฉนดเลขที่ : 2707, 7105, 35147
เนื้อที่ : 0-3-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 176 หมูบานไกคำ
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนชยางกูร (ทล.212)
  ตำบลไกคำ
  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
  จังหวัดอำนาจเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05848
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 840,400840,400 บาท

GPS LAT : 15.824421  LONG : 104.630361

ราคา
พิเศษ1,528,000

โฉนดเลขที่ : 6455
เนื้อที่ : 1-1-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 209
  ถนนสายนาไรใหญ-เสนางคนิคม
  (ทล.2377) ตำบลเสนางคนิคม
  อำเภอเสนางคนิคม
  จังหวัดอำนาจเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00174
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 1,512,0001,512,000 บาท

GPS LAT : 16.028645  LONG : 104.654014

ราคา
พิเศษ3,098,000

โฉนดเลขท่ี : 17150
เน้ือท่ี : 0-2-50 ไร
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 271
  ถนนสายนาไรใหญ-เสนางคนิคม
  (ทล.2377) ตำบลเสนางคนิคม
  อำเภอเสนางคนิคม
  จังหวัดอำนาจเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00192
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 822,600822,600 บาท

GPS LAT : 16.028745  LONG : 104.654042

ราคา
พิเศษ1,371,000

โฉนดเลขที่ : 19619
เนื้อที่ : 1-0-1 ไร
ที่ตั้ง : ถนนชยางกูร (ทล.212)
  ตำบลไรสีสุก
  อำเภอเสนางคนิคม
  จังหวัดอำนาจเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00193
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 610,200610,200 บาท

GPS LAT : 16.069669  LONG : 104.631344

ราคา
พิเศษ1,017,000

นส.3 ก. ที่: 6498
เนื้อที่ : 2-1-38 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสิทธิธรรม 2 (ทล.202)
  ตำบลบุง
  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
  จังหวัดอำนาจเจริญ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-03677
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,444,8501,444,850 บาท

GPS LAT : 15.871627  LONG : 104.631866

ราคา
พิเศษ2,627,000

โฉนดเลขที่ : 1841-42
เนื้อที่ : 0-1-51 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 44 หมู 2 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนครพนม-บึงกาฬ
  (ทล.212) ตำบลไชยบุรี
  อำเภอทาอุเทน
  จังหวัดนครพนม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05260
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 381,150381,150 บาท

GPS LAT : 17.647105  LONG : 104.463088

ราคา
พิเศษ693,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04929
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 14.950064  LONG : 104.269347

758,000

โฉนดเลขท่ี : 16819
เนื้อที่ : 0-3-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมูบานโนนกลาง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)
  ตำบลดวนใหญ อำเภอวังหิน
  จังหวัดศรีสะเกษ

416,900416,900 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01825
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 15.248232  LONG : 100.041967

1,618,000

โฉนดเลขท่ี : 34083
เนื้อที่ : 1-0-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34, 35
  หมูบานชุมชนบานหนองพระ หมู 7
  ถนนสายบานหนองแคน-บานเสียว
  ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
  จังหวัดศรีสะเกษ

970,800970,800 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.อ
ุบล

ราช
ธา
นี

จ.อ
ำน
าจ
เจริ

ญ
จ.ศ

รีส
ะเก

ษ

โฉนดเลขท่ี : 16819
เนื้อที่ : 0-3-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมูบานโนนกลาง ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)
  ตำบลดวนใหญ อำเภอวังหนิ
  จงัหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดิน
  แปลงขางเคียงทรัพยรหัส 12-88-00192
  ธนาคารจึงประกาศขายทรัพยน้ีพรอมกัน
  กับทรัพยรหัส 12-88-00192

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนของทรัพยรหัส
  12-88-00174 กอสรางรุกล้ำเขามาใน
  ทรัพยน้ี ธนาคารจึงประกาศขายทรัพยน้ี
  พรอมกับทรัพยรหัส 12-88-00174

หมายเหตุ : ขอใหผูซื้อตรวจสอบสภาพทรัพย
  กอนการเสนอซื้อ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05083
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 15.912057  LONG : 104.953240

2,380,000

โฉนดเลขท่ี : 4412
เนื้อที่ : 1-1-16.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 49 หมูบานชุมชนบานหินกอง
  ซอยไมมีชื่อ ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ตำบลนาหวา อำเภอปทุมราชวงศา
  จังหวัดอำนาจเจริญ

1,389,0501,389,050 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05582
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 16.084174  LONG : 104.622207

2,561,000

โฉนดเลขท่ี : 10728
เนื้อที่ : 1-1-47 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานหนองแกว
  ถนนชยางกูร (ทล.212)
  ตำบลไรสีสุก อำเภอเสนางคนิคม
  จังหวัดอำนาจเจริญ

1,536,6001,536,600 บาท
ราคา
พิเศษ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.ยโสธร และ จ.รอยเอ็ด

โฉนดเลขที่ : 40427
เนื้อที่ : 5-1-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 110
  ถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร
  (ทล.202) ตำบลเมืองทุง
  อำเภอสุวรรณภูมิ
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00235
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 4,676,1004,676,100 บาท

GPS LAT : 15.619255  LONG : 103.851796

ราคา
พิเศษ8,502,000

โฉนดเลขที่ : 33140
เนื้อที่ : 0-0-30.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยคุมไทย ถนนผดุงพาณิชย

  ตำบลในเมือง

  อำเภอเมืองรอยเอ็ด

  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03417
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 297,500297,500 บาท

GPS LAT : 16.061390  LONG : 103.655727

ราคา
พิเศษ595,000

โฉนดเลขที่ : 40555 เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 73 หมู 7
  หมูบานเหลาจั่น
  ซอยภายในหมูบานเหลาจั่น
  ถนนปทมานนท (ทล.214)
  ตำบลดงแดง
  อำเภอจตุรพักตรพิมาน
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05627
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 382,800382,800 บาท

GPS LAT : 15.844101  LONG : 103.644421

ราคา
พิเศษ696,000

โฉนดเลขที่ : 31561
เนื้อที่ : 0-1-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 82 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานเจริญศิลป
  -บานพนมไพร (รอ.1010)
  ตำบลสระแกว อำเภอพนมไพร
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05822
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 314,400314,400 บาท

GPS LAT : 15.712765  LONG : 104.087095

ราคา
พิเศษ500,000

โฉนดเลขที่ : 16834, 16561,
  16605-6,16559
เนื้อที่ : 12-2-84 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานยางเฌอ
  -บานโนนหงษ (รอ.2004)
  ตำบลขี้เหล็ก
  อำเภออาจสามารถ
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 13-88-00033
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ¿ÒÃ �Á

ราคาขาย

บาท 4,665,6504,665,650 บาท

GPS LAT : 15.905650  LONG : 103.790106

ราคา
พิเศษ8,483,000

โฉนดเลขที่ : 1993
เนื้อที่ : 0-2-38.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 108
  ถนนแจงสนิท (ทล.23)
  ตำบลกลาง
  อำเภอเสลภูมิ
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05810
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,146,6001,146,600 บาท

GPS LAT : 16.017910  LONG : 103.944487

ราคา
พิเศษ1,911,000

โฉนดเลขที่ : 3182
เนื้อที่ : 1-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 9 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายแยกทล.2116
  -บานนาแพง (รอ.2002)
  ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05381
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 937,200937,200 บาท

GPS LAT : 16.303518  LONG : 103.854242

ราคา
พิเศษ1,562,000

โฉนดเลขที่ : 6876
เนื้อที่ : 0-2-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 58 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสุวรรณภูมิ-ยโสธร
  (ทล.202) ตำบลหัวชาง
  อำเภอสุวรรณภูมิ
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05700
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 623,150623,150 บาท

GPS LAT : 15.653097  LONG : 103.920681

ราคา
พิเศษ1,133,000

โฉนดเลขที่ : 35931
เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานเหลาขาม
  -บานตลาดคอ (รอ.2016)
  ตำบลสีแกว
  อำเภอเมืองรอยเอ็ด
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05769
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 629,400629,400 บาท

GPS LAT : 16.099783  LONG : 103.538079

ราคา
พิเศษ1,049,000 

โฉนดเลขที่ : 36515
เนื้อที่ : 1-0-5 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานธวัชบุรี
  -บานสงครามชัย (รอ.3064)
  ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05811
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 609,000609,000 บาท

GPS LAT : 16.129546  LONG : 103.817829

ราคา
พิเศษ1,015,000

นส.3 ก. ที่ : 1453
เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายแยก (ทล.202)
  -บานแจมอารมณ (รอ.3071)
  ตำบลดงคร่ังใหญ
  อำเภอเกษตรวิสัย
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05376
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 514,200514,200 บาท

GPS LAT : 15.492099  LONG : 103.530878

ราคา
พิเศษ857,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05336
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 15.608369  LONG : 103.962615

2,049,000

โฉนดเลขท่ี : 4326
เนื้อที่ : 1-1-73 ไร
ที่ตั้ง : ไมพบเลขที่
  ถนนสายบานหนองปกษา-บานขมิ้น (รอ.2060)
  ตำบลเดนราษฎร อำเภอหนองฮี
  จังหวัดรอยเอ็ด

1,228,2001,228,200 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04957
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 15.820565  LONG : 104.255871

748,000

โฉนดเลขท่ี : 69175
เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมูบานหนองแสง
  ถนนสายบานสะเดา-บานหนองหิน (ยส.3031)
  ตำบลสิงห อำเภอเมืองยโสธร
  จังหวัดยโสธร

448,800448,800 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.ย
โสธ

ร

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

จ.รอยเอ็ด

โฉนดเลขที่ : 5766
เนื้อที่ : 0-1-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 17 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนทางหลวงชนบท
  สายดอนกลอย-วารีเกษม
  ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
  จังหวัดรอยเอ็ด

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05629
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 321,200321,200 บาท

GPS LAT : 15.624003  LONG : 104.026717

ราคา
พิเศษ584,000

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก บางชวงยังไมไดจดภารจำยอม
  ใหกับทรัพยสิน และสิ่งปลูกสรางบางสวน
  กอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและ
  สภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ จ.มหาสารคาม
และ จ.อุดรธานี

โฉนดเลขที่ : 19838-39
เนื้อที่ : 1-2-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 183, 227 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานขาวหลาม
  -บานโนนศิลา (กส.2053)
  ตำบลโนนศิลา อำเภอฆองชัย
  จังหวัดกาฬสินธุ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05404
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,005,8502,005,850 บาท

GPS LAT : 16.325035  LONG : 103.505182

ราคา
พิเศษ3,781,000

โฉนดเลขที่ : 12929
เนื้อที่ : 2-3-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 132/4
  ถนนสายบานทาแห
  -บานโคกประสิทธ์ิ
  ตำบลโคกสะอาด
  อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00164
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 2,218,7002,218,700 บาท

GPS LAT : 16.295107  LONG : 103.426665

ราคา
พิเศษ3,952,000

โฉนดเลขที่ : 2225-26
เนื้อที่ : 3-1-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 218
  ถนนสายบานโคกประสิทธ์ิ
  -บานหนองเม็ก
  ตำบลโคกสะอาด
  อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00236
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 2,009,1502,009,150 บาท

GPS LAT : 16.304653  LONG : 103.436129

ราคา
พิเศษ3,446,000

นส.3 ก. ที่ : 549  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายหวยเม็ก-หวยยางดง
  -ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลลำหนองแสน
  อำเภอหนองกุงศรี
  จังหวัดกาฬสินธุ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08941
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,440,0001,440,000 บาท

GPS LAT : 16.674530  LONG : 103.302603

ราคา
พิเศษ2,400,000

โฉนดเลขที่ : 16751, 31676-77
เนื้อที่ : 20-1-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 77 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายวาปปทุม-บรบือ
  (ทล.2063)
  ตำบลโคกสีทองหลาง
  อำเภอวาปปทุม
  จังหวัดมหาสารคาม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00227
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 3,612,7003,612,700 บาท

GPS LAT : 15.883217  LONG : 103.339242

ราคา
พิเศษ7,576,000

โฉนดเลขที่ : 8010-12
เนื้อที่ : 1-0-56 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานโคกงู-บานโคกเพ่ิม
  ตำบลหัวดง
  อำเภอนาดูน
  จังหวัดมหาสารคาม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05808
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,309,2001,309,200 บาท

GPS LAT : 15.695218  LONG : 103.188739

ราคา
พิเศษ2,150,000

โฉนดเลขที่ : 61390
เนื้อที่ : 0-0-91.50 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเชียงยืน-โกสุมพิสัย
  (ทล.2237) ตำบลเขื่อน
  อำเภอโกสุมพิสัย
  จังหวัดมหาสารคาม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05579
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 747,600747,600 บาท

GPS LAT : 16.345077  LONG : 103.088614

ราคา
พิเศษ1,246,000

โฉนดเลขที่ : 5918
เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 32 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนมหาสารคาม-วาปปทุม 
  (ทล.2040) ตำบลดงใหญ
  อำเภอวาปปทุม
  จังหวัดมหาสารคาม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04701
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 610,500610,500 บาท

GPS LAT : 15.882578  LONG : 103.343205

ราคา
พิเศษ1,166,000

นส.3 ก. ที่ : 754
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโคกสูง-บานดงลาม
  (มค.3016) ตำบลนาทอง
  อำเภอเชียงยืน
  จังหวัดมหาสารคาม

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05251
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 601,700601,700 บาท

GPS LAT : 16.365768  LONG : 103.043143

ราคา
พิเศษ1,093,000

โฉนดเลขที่ : 72947, 78543-5
เนื้อที่ : 0-3-31.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 744 ม.1
  หมูบานชุมชนบานดาน
  ซอยชื่นจิตร 5, 6
  ถนนสายบานเลื่อม-เชียงยืน
  (อด.3001) ตำบลบานเลื่อม
  อำเภอเมืองอุดรธานี
  จังหวัดอุดรธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00218
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

ราคาขาย

บาท 4,007,4004,007,400 บาท

GPS LAT : 17.428161  LONG : 102.759805

ราคา
พิเศษ8,543,000

โฉนดเลขที่ : 42876
เนื้อที่ : 0-0-97.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 45 หมู 3
  หมูบานชุมชนบานนาทราย
  ซอยไมมีชื่อ ถนนนิตโย (ทล.22)
  ตำบลหนองขอนกวาง
  อำเภอเมืองอุดรธานี
  จังหวัดอุดรธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05436
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 922,200922,200 บาท

GPS LAT : 17.371687  LONG : 102.847398

ราคา
พิเศษ1,537,000

นส.3 ก. ที่ : 1245
เนื้อที่ : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 253, 24, 148 หมูที่ 6
  ถนนสายบานผือ-น้ำโสม
  ตำบลกลางใหญ
  อำเภอบานผือ
  จังหวัดอุดรธานี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-02851
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 412,500412,500 บาท

GPS LAT : 17.78697  LONG : 102.39662

ราคา
พิเศษ916,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05685
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 17.845421  LONG : 103.855795

1,738,000

โฉนดเลขที่ : 427
เนื้อที่ :  0-0-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 169 หมู 10 
  ถนนสายคำตากลา-ทากอน (สน.3023)
  กม.11+700 ตำบลหนองบัวสิม
  อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร

1,042,8001,042,800 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05524
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 17.434041  LONG : 103.887272

3,427,000

โฉนดเลขท่ี : 20290
เนื้อที่ : 0-2-55 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายพรรณานิคม-อากาศอำนวย
  (ทล.2094) ตำบลบะฮี
  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

1,884,8501,884,850 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.มหาสารคาม
จ.ส

กล
นค

ร
จ.ก

าฬ
สิน

ธุ
จ.อ

ุดร
ธา
นี

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำ
  แนวเขตท่ีดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อ
  ทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพย
  กอนการเสนอซ้ือ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.บึงกาฬ จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

โฉนดเลขที่ : 2260
เนื้อที่ : 6-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 375 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกระนวน-เชียงยืน
  (ทล.2322) ตำบลหนองโก
  อำเภอกระนวน
  จังหวัดขอนแกน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 10-88-00096
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ราคาขาย

บาท 3,176,0003,176,000 บาท

GPS LAT : 16.687325  LONG : 103.088625

ราคา
พิเศษ6,352,000

โฉนดเลขที่ : 67739
เนื้อที่ : 0-1-0.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4 ซอยดวงลิขิต
  ถนนสีหราชเดโชไชย
  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองขอนแกน
  จังหวัดขอนแกน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05387
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,701,6001,701,600 บาท

GPS LAT : 16.464757  LONG : 102.796143

ราคา
พิเศษ2,836,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04014
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 803,000803,000 บาท

GPS LAT : 16.703834  LONG : 103.075695

ราคา
พิเศษ1,606,000

โฉนดเลขที่ : 145587
เนื้อที่ : 0-0-41.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 20 หมู 2
  ถนนบานทาหิน-บานบึง
  ตำบลบึงเนียม
  อำเภอเมืองขอนแกน
  จังหวัดขอนแกน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03542
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 465,500465,500 บาท

GPS LAT : 16.433156  LONG : 102.945566

ราคา
พิเศษ931,000

โฉนดเลขที่ : 13456
เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 188/6 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนรพช.สายเมืองเพีย-ละวา
  ตำบลเมืองเพีย
  อำเภอบานไผ
  จังหวัดขอนแกน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05314
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 393,000393,000 บาท

GPS LAT : 16.128948  LONG : 102.651630

ราคา
พิเศษ655,000

โฉนดเลขที่ : 68066-67
เนื้อที่ : 1-3-71.40 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายน้ำพอง-ทาหิน
  (ทล.2183) ตำบลโคกสี
  อำเภอเมืองขอนแกน
  จังหวัดขอนแกน

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-04246
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,033,0001,033,000 บาท

GPS LAT : 16.449647  LONG : 102.950897

ราคา
พิเศษ2,066,000

นส.3 ก.ที่ : 600, 1108, 1109
เนื้อที่ : 35-0-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 116
  หมูบานชุมชนบานกุดชุมแสง
  ซอยบานกุดชุมแสง
  ถนนหนองไฮใต-กุดชุมแสง
  (ชย.2032) ตำบลกุดชุมแสง
  อำเภอหนองบัวแดง
  จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00242
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

ราคาขาย

บาท 3,552,5003,552,500 บาท

GPS LAT : 16.013785  LONG : 101.796453

ราคา
พิเศษ7,105,000

นส.3 ก.ที่ : 3313, โฉนดเลขที่ : 175
เนื้อที่ : 0-2-27.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 399 หมู 3
  ถนนเจริญธรรม
  ตำบลบานยาง
  อำเภอเกษตรสมบูรณ
  จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05653
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 3,859,2003,859,200 บาท

GPS LAT : 16.280532  LONG : 101.950862

ราคา
พิเศษ6,432,000

โฉนดเลขที่ : 57998-9
เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1052, 1053
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนราษฎรบรรจบ
  ตำบลผักปง อำเภอภูเขียว
  จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05121
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,020,2002,020,200 บาท

GPS LAT : 16.363743  LONG : 102.129180

ราคา
พิเศษ3,367,000

โฉนดเลขที่ : 18292 เนื้อที่ : 0-3-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 57
  หมูบานชุมชนบานหลุบง้ิว
  ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานกอก
  -บานสระสี่เหล่ียม
  ตำบลบานกอก อำเภอจัตุรัส
  จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05437
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 675,000675,000 บาท

GPS LAT : 15.509640  LONG : 101.874850

ราคา
พิเศษ1,125,000

โฉนดเลขที่ : 13838  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 115
  หมูบานชุมชนบานนาหนองทุม
  ซอยราษฏรบูรณะ 1
  ถนนสายแกงครอ
  -บานนาหนองทุม (ชย.4022)
  ตำบลนาหนองทุม
  อำเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05499
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 419,400419,400 บาท

GPS LAT : 16.047668  LONG : 102.185908

ราคา
พิเศษ699,000

โฉนดเลขที่ : 42526
เนื้อที่ : 0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 33 หมู 16 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโคกสะอาด
  -บานหนองไรไก (ชย.2036)
  ตำบลโคกสะอาด
  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05014
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 340,200340,200 บาท

GPS LAT : 16.492600  LONG : 102.128100

ราคา
พิเศษ567,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05039
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 16.356065  LONG : 102.601876

2,437,000

โฉนดเลขที่ : 7787
เนื้อที่ : 0-3-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017)
  ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
  จังหวัดขอนแกน

1,462,2001,462,200 บาท
ราคา
พิเศษ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05183
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย บาท

GPS LAT : 18.412793  LONG : 103.383901

1,160,000

นส.3 ก.ที่ : 741
เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 6 หมู 7
  หมูบานชุมชนบานหนองบัวทอง
  ถนนสายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)
  ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬ

696,000696,000 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.บ
ึงก
าฬ

จ.ขอนแกนโฉนดเลขที่ : 7787
เนื้อที่ : 0-3-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47 ซอยไมมีชื่อ

 ถนนสายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017)
 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
 จงัหวัดขอนแกน

โฉนดเลขที่ : 7202-3, 14232
เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 378/1
  ซอยหลังฉางเวช (ซอยนิมิตรเวช)
  ถนนประชาสถิตย
  แยกจากถนนสายน้ำพอง
  -กระนวน (ทล.2039)
  ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
  จังหวัดขอนแกน

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะ
  ที่ดินวางเปลาเทาน้ัน

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขต
  ที่ดินแปลงขางเคียง และที่ดินบางสวนมี
  สภาพเปนบอน้ำ ที่ดินบางสวนมีความเสี่ยง
  อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อ
  ทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพย
  กอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดิน
  แปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางฯ
  (เน้ือท่ีประมาณ 10 ตร.ว.) ซึ่งธนาคาร
  ไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบ
  ขอมูลกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทาน้ัน อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซื้อ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอื่น ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซ้ือทรัพยนี้ไดตั้งแตวันน้ี - 30 กันยายน 2563

จ.หนองบัวลําภู จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ จ.ระนอง
จ.พังงา จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบ่ี และ จ.ตรัง

จ.ห
นอ

งบ
ัวล

ำภ
ู

จ.น
คร
ศรี
ธร
รม

ราช
จ.ป

ระ
จว
บคี

รีข
ันธ


จ.เพชรบุรี

จ.พังงา
จ.กระบี่, จ.ตรัง

โฉนดเลขที่ : 40350, 44795
เนื้อที่ : 0-3-6.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4/89
  หมูบานหัวหิน ไฮแลนด ซีวิว
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนทวีพัฒนา ตำบลหัวหิน
  อำเภอหัวหิน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04738
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 5,592,6005,592,600 บาท

GPS LAT : 12.598227  LONG : 99.930020

ราคา
พิเศษ9,321,000

โฉนดเลขที่ : 54828
เนื้อที่ : 0-1-28.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 136/235 (ไมติดเลขท่ี)
  หมูบานหัวหินเอมเมอรัลด ฮิลล
  ถนนบอฝาย ตำบลหัวหิน
  อำเภอหัวหิน
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05790
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,917,2002,917,200 บาท

GPS LAT : 12.629240  LONG : 99.933968

ราคา
พิเศษ4,862,000

โฉนดเลขที่ : 27902, 27904
เนื้อที่ : 0-1-37 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 99/7 หมูบานปานทิพย
  ซอยภายในโครงการ
  ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
  ตำบลหนองตาแตม
  อำเภอปราณบุรี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05795
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,812,6001,812,600 บาท

GPS LAT : 12.379745  LONG : 99.888977

ราคา
พิเศษ2,994,000

โฉนดเลขที่ : 10041
เนื้อที่ : 0-0-45.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 204/1
  ถนนสายอุดรธานี-วังสะพุง
  (ทล.210) ตำบลลำภู
  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองบัวลำภู

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03470
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย

บาท 3,180,0003,180,000 บาท

GPS LAT : 17.209993  LONG : 102.453687

ราคา
พิเศษ5,300,000

โฉนดเลขที่ : 13064  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 283
  หมูบานชุมชนบานโคกกลาง
  ถนนสายบานวังหม่ืน
  -บานสรางเสี่ยน (นภ.3003)
  ตำบลปาไมงาม
  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  จังหวัดหนองบัวลำภู

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 22-88-00048
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ »˜�Á¹éÓÁÑ¹

ราคาขาย

บาท 616,200616,200 บาท

GPS LAT : 16.948753  LONG : 102.379829

ราคา
พิเศษ1,027,000

โฉนดเลขที่ : 53897
เนื้อที่ : 2-0-13 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานทุงจับญวน
  -บานทุงขาม
  ตำบลไรใหมพัฒนา
  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09585
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 449,900449,900 บาท

12.641537  LONG : 99.766419

ราคา
พิเศษ818,000

โฉนดเลขที่ : 4799, 4800
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 355 ซอยสมานมิตร
  ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
  ตำบลศิลาลอย
  อำเภอสามรอยยอด
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04318
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 417,000417,000 บาท

GPS LAT : 12.335688  LONG : 99.877060

ราคา
พิเศษ834,000

โฉนดเลขที่ : 24854, 24856,
  24858-59, 24861
เนื้อที่ : 1-1-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 41/5 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานมะขามเฒา
  ตำบลคลองวาฬ
  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 20-88-00010
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÃÕÊÍÃ �·

ราคาขาย

บาท 1,440,6001,440,600 บาท

GPS LAT : 11.718544  LONG : 99.746606

ราคา
พิเศษ2,401,000

โฉนดเลขที่ : 10122-3
เนื้อที่ : 4-3-45 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม-ทุงประดู 1
  ตำบลทับสะแก
  อำเภอทับสะแก
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09231
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

ราคาขาย

บาท 1,177,0001,177,000 บาท

GPS LAT : 11.539215  LONG : 99.630488

ราคา
พิเศษ2,140,000

โฉนดเลขที่ : 2507-8, 3083, 7114, 7197
เนื้อที่ : 0-0-94.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 11/47, 11/54, 21
  ซอยจัดสรร 11
  ถนนสายตลาดเกา-บางกลาง
  ตำบลบางริ้น
  อำเภอเมืองระนอง
  จังหวัดระนอง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03646
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

ราคาขาย

บาท 4,931,4004,931,400 บาท

GPS LAT : 9.954270  LONG : 98.632808

ราคา
พิเศษ8,219,000

โฉนดเลขที่ : 19895
เนื้อที่ : 0-0-65 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 16/8 ถนนน้ำเค็ม
  ตำบลบางมวง
  อำเภอตะกั่วปา
  จังหวัดพังงา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05111
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 678,000678,000 บาท

GPS LAT : 8.856396  LONG : 98.277469

ราคา
พิเศษ1,130,000

โฉนดเลขที่ : 20860
เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 195/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนราษฏรบำรุง
  ตำบลตะกั่วปา
  อำเภอตะก่ัวปา
  จังหวัดพังงา

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05429
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 352,000352,000 บาท

GPS LAT : 8.849260  LONG : 98.348125

ราคา
พิเศษ640,000

โฉนดเลขที่ : 139614
เนื้อที่ : 2-3-68.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 25/15
  ถนนเทวบุรี (ชลประทาน)
  ตำบลบางจาก
  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00244
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

ราคาขาย

บาท 2,570,1502,570,150 บาท

GPS LAT : 8.336428  LONG : 100.072783

ราคา
พิเศษ4,673,000

นส.3 ก.ที่ : 1612
เนื้อที่ : 0-1-76 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ถนนสายเหนือคลอง-ควนสวาง
  (ทล.4037) ตำบลเขาดิน
  อำเภอเขาพนม
  จังหวัดกระบี่

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05541
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 2,496,0002,496,000 บาท

GPS LAT : 8.350613  LONG : 99.065336

ราคา
พิเศษ4,078,000

โฉนดเลขที่ : 48043
เนื้อที่ : 0-1-60.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55/3
  ถนนสายบานควนปริง
  -บานบางหมาก
  ตำบลควนปริง
  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05427
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

ราคาขาย

บาท 1,218,6001,218,600 บาท

GPS LAT : 7.496040  LONG : 99.594335

ราคา
พิเศษ2,031,000

จ.ร
ะน

อง

หมายเหตุ : ภายในเปดโลงทะลุถึงกันทุกชั้น บันไดขึ้น-ลง
  อยูหองทางซายมือ เมื่อหันหนาเขาอาคาร
  มีการตอเติมบริเวณดานหนาชั้น 1
  กอสรางล้ำแนวเขตทางฯ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขต
  ที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบ
  ขอมูล และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงที่ดินวางเปลา
  เทาน้ัน ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและ
  สภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

41912.641537  LONG : 99.7664

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขต
  ที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อทำการ
  ตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอน
  การเสนอซื้อ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางรุกล้ำ
  แนวเขตถนนฯ ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จังหวัด เขต / อำเภอ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพยผูดูแล โทรศัพท 

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
เชียงใหม
ตรัง
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นนทบุรี
นนทบุรี
บึงกาฬ
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พิจิตร
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
มหาสารคาม
ยโสธร
รอยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สระแกว
สระบุรี
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร
สุรินทร
หนองบัวลำภู
อางทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุบลราชธานี

หนองแขม
พระโขนง
ทุงครุ
จตุจักร
วังทองหลาง สายไหม
จอมทอง
ทุกอำเภอ
ดานมะขามเตี้ย เลาขวัญ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
บางละมุง
เมืองชลบุรี
เมืองชัยนาท สรรคบุรี วัดสิงห
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
เมืองตรัง 
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
เมืองนครปฐม สามพราน บางเลน
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช
ลาดยาว
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
ทุกอำเภอ
บานใหมไชยพจน
ธัญบุรี
ทับสะแก เมืองประจวบคีรีขันธ
สามรอยยอด
หัวหิน
ทุกอำเภอ
วังนอย
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ชะอำ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
จอมบึง บานโปง โพธาราม เมืองราชบุรี
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
วังหิน
พรรณานิคม
คำตากลา
ทุกอำเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบอ 
ทุกอำเภอ
แกงคอย วิหารแดง
บานหมอ วังมวง
ทุกอำเภอ
เดิมบางนางบวช สามชุก
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลามา
ศีขรภูมิ
อำเภอเมือง
ทุกอำเภอ
วิเศษชัยชาญ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ
ทุกอำเภอ

คุณสมเจตน มหาเหมรัชกุล
คุณงามตา คงศรี
คุณกิตติ กิตติโฆษณ
คุณวันทนา ฐิติถาวรนันท
คณุปาริชาติ บูรณกาญจน
คุณสมจิต รุงพิริยะกุลชัย
คุณกำพล ฮอบุตร
คุณปริชญ กองเกียรติรชตะ
บุญเสิรม กิตติประภาวัฒน
คุณทักษิณ ขุนราช
คุณรัฐพล รัตนปณฑะ
คุณอชิรญาณ ทองบัณฑิต
คุณนภศมล แกวมาเมือง
คุณธนูศิลป กลาหาญ
คุณณัฐวุฒิ ศึกษา
คุณพูนศักดิ์ จันทรเชาวลิตร
คุณลัคนา บูลยประมุข
คุณเอกราช โพธิสุทธิ์ 
คุณณัฎฐนิช ลั่นซาย
คุณวรรณาพร ตรงดี
คุณจักรพงษ ทองใบใหญ 
คุณสุวิตา สวัสดินฤนาท
คุณอับบาส หนุมรักชาติ
คุณอรวรรณ แสวงเจริญ
คุณกนกวรรณ สุวรรณรงค
คุณมีชัย อักษร
คุณกฎนคร มณีเนตร
คุณสมเกียรติ ศึกษากิจ
คุณชาตรี ยุทธนาวราภรณ
คุณบุญเยี่ยม ยอดรัก
คุณทวีศักดิ์ รัศมีสุนทรางกูล
คุณรัชกฤช บุญยืน
คุณวรีะศักดิ์ โพธ์ิอาศัย
คุณหนอแกว วงคชัย
คุณเทียมศักดิ์ มุกดารักษ
คุณภัทราวดี พระนามศรี
คุณวิญูเวชช เพชรฉวี
คุณเยาวกุล ปญจวัฒน
คุณภูมิวิพงศ วงศพิพันธ
คุณภาณุพงศ จินดาศรี
คุณฑิตฐิตา กอพันธ
คุณเทพฤทธิ์ สุวรรณยอด
คุณมานิต ติ่งอวม
คุณสุวัฒน ลิ้มวรางกูร
นายโชคชัย ศิริจิวานนท
คณุวิเชียร ลักขณาธร
คุณกันตพัฒน ปยะวราภรณ
คุณจุลพัตร ปองเศรา
คุณมัลลิกา มัธยมนันท
คุณสิทธิศักดิ์ ดาทอง
คุณยศวัจน ปฐมชัยพัฒน
คุณวศิน ภูฆัง
คุณธีรพัทธ ศานติทรรศน
คุณนิเวศน กุศลพรไพศาล
คุณรัชกฤช บุญยืน
คุณกรณวรรธน วณิชชากร 
คุณอารีพร อารีราษฎร
คุณบังอร ภูคำ
คุณสุรีพร แสงสรุีย
คุณเศรษฐพัส เดชบำรุง
คุณมณฑิกา ปรีติประสงค
คุณณิชาภัค ราษีนวล
คุณจเรศักดิ์ มารุตเสถียร
คุณภาคภูมิ ทองนภากุล
คุณวีระศักดิ์ โพธ์ิอาศัย
คุณวุฒิพงษ หนอแกว
คุณณชาณา จึงเจริญ
คุณปวิช ภูริสัตย
คุณเอกราช สิงหโต

บางย่ีขัน
สำนักสีลม 2
ดาวคนอง
สำนักสีลม 1
ลาดพราว 99-1
บางขุนเทียน
กระบี่
ราชบุรี
รอยเอด็
ถนนมิตรภาพ ขอนแกน
พัทยากลาง
หนองมน ชลบุรี
ถนนโกสีย นครสวรรค
แกงครอ
สี่แยกสนามบินเชียงใหม
หาดใหญใน
กำแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
ถนนเพชรเกษม นครปฐม
สวางแดนดิน
ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
ถนนโกสีย นครสวรรค
ถนนงามวงศวาน
บางซ่ือ
สวางแดนดิน
สุรินทร
ปทุมธานี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
กบินทรบุรี
อยุธยา
ถนนรอบเวียง ลำปาง
กระบี่
เพชรบูรณ
ปราณบุรี
เพชรบูรณ
รอยเอ็ด
ถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี
รอยเอ็ด
ปากน้ำ ชุมพร
ถนนจันทอุดม ระยอง
ราชบุรี
วงเวียนสระแกว ลพบุรี
ถนนรอบเวียง ลำปาง
ลำพูน
สุรินทร
สุรินทร
สวางแดนดิน
สวางแดนดิน
ถนนเอกชัย สมุทรสาคร
ถนนศรีนครินทร กม.9
ถนนศรีนครินทร กม.17
กบินทรบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร
สุรินทร
หนองบัวลำภู
อยุธยา
ถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี
อุดรธานี
ถนนบรมไตรโลกนารถ
ถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี

080-057-3537
080-057-6822
080-056-4535
081-836-8768
081-836-7240
080-056-6377
081-837-3884
080-059-5896
081-837-0037
080-058-2600
081-836-6968
080-057-3970
081-836-8764
081-836-9478
089-955-3695
081-837-3873
080-058-1047
080-059-1517
089-743-2592
080-058-6768
081-836-9475
081-836-7156
080-058-1126
080-056-0679
081-836-6902
080-058-6075
081-836-7223
080-056-0455
081-836-7197
081-837-3395
081-837-3265
081-837-0771
080-057-3872
081-836-8931
080-059-7823
081-836-6992
081-837-3270
081-836-8400
080-056-7416
081-836-7142
080-058-3278
086-789-9045
080-061-3623
080-059-6508
080-057-4249
080-057-9122
080-057-9189
062-479-1274
081-837-2973
081-836-7142
080-058-5664
081-836-7126
080-060-8460
081-836-7103
081-837-0771
081-836-7297 
081-836-7263
081-836-8916
080-060-6243
081-836-7594
080-059-5538
081-836-6937
084-684-4215
080-057-1770
080-057-3872
065-502-8620
081-836-8751
080-057-9261
081-836-7047

หรือ K-Property โทร. 02-2732555 (เวลาทำการ จันทร-ศุกร 8.30 - 16.30 น.)  E-mail : k-property@kasikornbank.com




