
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนมิตรภาพ ขอนแกน โทร. 043-325692-94
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณสมศรี ธารประดับ โทร. 02-2732566, 081-8373913 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดขอนแกนอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดขอนแกนอสังหาริมทรัพยในพื้นที่ จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท9,376,000
GPS LAT : 16.409122  LONG : 102.809130

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09608
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 249365  เนื้อที่ : 0-1-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 999/107 หมูบานฉัตรเพชร การเดนวิลล ทู
  ซอยฉัตรเพชร 3 ถนนสายขอนแกน-มัญจาคีรี (ทล.2131)
  ตำบลเมืองเกา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,666,000
GPS LAT : 16.406292  LONG : 102.809344

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07552
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 249433  เนื้อที่ : 0-1-24.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 999/48 หมูบานฉัตรเพชร การเดนวิลล ทู
  ซอยภายในโครงการ ถนนเหลานาดี (ทล.2131)
  ตำบลเมืองเกา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,353,000
GPS LAT : 16.434390  LONG : 102.863281

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09142
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 264303  เนื้อที่ :  0-0-74.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 242/17 หมูบาน Zentara Ville ประชาสโมสร
  ซอยภายในโครงการ ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,103,000
GPS LAT : 16.488651  LONG : 102.841570

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09006
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 221052  เนื้อที่ : 0-0-95 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 999/25 หมูบาน PS Home หนองไผ
  ซอยภายในโครงการ ถนนสายมิตรภาพ-โกทา (ขก.1027)
  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,300,000
GPS LAT : 16.405019  LONG : 102.817862

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07669
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 248176  เนื้อที่ : 0-0-71.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 888/70 หมูบานเออเบิน นารา ซอยนารา 4
  ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลเมืองเกา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,388,000
GPS LAT : 16.385302  LONG : 102.816958

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08471
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 92699  เนื้อที่ : 0-1-63.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 280/40 หมูบานผาสุข
  ถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน (ทล.230) ตำบลเมืองเกา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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750 ม.

180 ม.

ไปตัวเมืองขอนแกนถ.มิตรภาพ (ทล.2)ไป อ.นํ้าพอง

ไปบานหนองกุง

ไปบานโกทา

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ม.PS Home หนองไผ 

ถ.สายมิตรภาพ-โกทา (ขก.1027) 
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ไปตัวเมืองขอนแกน
ถ.กลางเมือง

กม.47

700ม.

100ม.

105ม.

ไป อ.บานไผ

ไป อ.เชียงยืน

ไป อ.ชุมแพ

ซ.ภายในโครงการ

ซ.ภายในโครงการ
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30
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. 24 ม.

กม.2

ไปบึงแกนนคร
ไปบึงหนองโคตร

ไปบึงแกนนคร
ถ.สายขอนแกน-เหลานาดี-มัญจาคีรี (ทล.2131)

ไป ถ.เลี่ยงเมืองขอนแกน

ไป จ.อุบลราธานี

 ซ.นารา 4
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ถ.ศรีจันทร
ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ไป อ.บานไผ

ซ.ภายในโครงการ 

หมูบานฉัตรเพชร การเดน วิลล ทู

ไป อ.มัญจาคีรี

ถ.เหลานาดี (ทล.2131)

ไป ถ.ชาตะผดุง
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ไป ตัวเมืองขอนแกน

ไป อ.มัญจาคีรี 

ซ.ภายในโครงการ

22 ม.
หมูบาน ฉัตรเพชร การเดนวิลล 2 

ซอย ฉัตรเพชร 3 

ถนนสายขอนแกน-มัญจาคีรี (ทล.2131)
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  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เ
มือ

งข
อน

แก
น

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,519,000
GPS LAT : 16.434405  LONG : 102.863129

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09128
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 264302  เนื้อที่ :  0-0-77.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 242/16 หมูบาน Zentara Ville ประชาสโมสร
  ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด ขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,600,000
GPS LAT : 16.401348  LONG : 102.793852

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09767
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 116958, 116962  เนื้อที่ :  0-1-50.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 39/345 หมูบานแลนดแอนดพารค ซอยชัยพฤกษ 1
  ถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแกน (ทล.230) ตำบลเมืองเกา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,900,000
GPS LAT : 16.432739  LONG : 102.785590

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09059
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 250720  เนื้อที่ : 0-0-65.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/262 หมูบานสีวลี ซอย 17 ถนนศรีจันทร
  ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,447,000
GPS LAT : 16.434656  LONG : 102.848036

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-09288
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 16094, 36948  เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 93/150 ซอยไมมีชื่อ ถนนศรีจันทร
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,728,000
GPS LAT : 16.429166  LONG : 102.765487

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08682
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 180105  เนื้อที่ : 0-0-63.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 999/39 หมูบานราชพฤกษ กรีนวิว
  ถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน (ทล.230) ตำบลบานเปด
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,522,000
GPS LAT : 16.348227  LONG : 102.833590

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08810
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 177309  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 156 ซอยไมมีชื่อ ถนนทางเขาบานสวนมอน
  ตำบลทาพระ อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท734,000
GPS LAT : 16.408752  LONG : 102.901070

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08036
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 152492  เนื้อที่ : 0-0-43 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 242 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองแสง-โคกนอย
  ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,990,000
GPS LAT : 16.408524  LONG : 102.832536

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04381
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 277354  เนื้อที่ : 0-0-21.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 588/25 ซอยไมมีชื่อ ถนนเหลานาดี (ทล.2131)
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท860,000
GPS LAT : 16.421730  LONG : 102.793377

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03904
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 181085  เนื้อที่ : 0-0-20.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 340/38 หมูบานประชาสุขใจ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานคำไฮ-บานหนองโจด ตำบลบานเปด
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท750,000
GPS LAT : 16.418432  LONG : 102.809204

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03988
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 81375  เนื้อที่ : 0-0-20.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 295/22 หมูบานเปรมฤดี ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานกอก ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน
  จังหวัดขอนแกน

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

44 ม.

ม.Zentara Ville ประชาสโมสร 
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ซ.ภายในโครงการ
ซ.ประชาสโมสร 38/1
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ไป ถ.ศรีจันทร

ซ.ภายในโครงการ

เขาชุมชน

เขาชุมชน

360 ม.

225 ม.

40 ม.

460 ม.

15 ม.

ไป ถ.สายเลี่ยงเมืองขอนแกน (ทล.230)

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.17 ไป อ.บานไผ

ไป ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

ไป ถ.หนาเมือง

ไป ถ.มะลิวัลย (ทล.12)
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ไป ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

ไป ถ.เหลานาดี (ทล.2131)

 ม.ราชพฤกษ กรีนวิว

อบต.บานเปด

ไปบานเปด
ถ.ศรีจันทร



ถ.ศรีจันทร
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24 ม.

115 ม.

100
 ม.
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ไปที่นา

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

410 ม.

1,200 ม.

70 ม.

200 ม.

68 ม.

กม.3
ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไปบานวังหิน

ไปบานหนองโขย

ถ.สายทาพระ-โกสุมพิสัย (ทล.208)
ไป อ.โกสุมพิสัย 

ถ.สายเขาบานสวนมอน-บานใครนุน

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เลียบคลองชลประทาน

ไปบานหนองโพธ์ิ

ถ.เลีย
บคลอ

งชลป
ระทา

นคลองชลประทาน

กม.38

กม.37

600 ม
.
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3.1 กม.

138 ม
.

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.บ
าน
กอ
ก

ซ.บานกอก

หมูบานประชาสุขใจ 

วัดบอแกวสามัคคี

รร.บานกอก
รร.อนุบาล

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.เทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สายบานคําไฮ-บานหนองโจด

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.กังวาน 4

ซ.กังวาน 1
ซ.กังวาน 2
ซ.กังวาน 3
150 ม.

195 ม.

205 ม.

เขาชุมชน

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.บานกอก

ซ.บานกอก 24

ซ.มีสุข

ซ.ภายในโครงการ

ซ.ชัยพฤกษ 5 ซ.ชัยพฤกษ 4

ซ.ชัยพฤกษ 12

ซ.ชัยพฤกษ 3
120 ม.

ถ.ศรีจันทร

ไป ถ.ศรีจันทร

ซ.ศรีจันทร 10

ไป ถ.หลังเมือง

ไป ถ.หลังเมือง
ไป อ.เชียงยืน

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ประชาสโมสร

600 ม.

ถ.กลางเมือง

ซ.กลางเมือ
ง 9

ไป ถ.เหลานาดี

ซ.อุบล 1

ซ.เกวียนทองอุบล

ซ.เกวียนทองอุบล

240 ม.
ถ.สายบานหนองแสง-โคกนอย

ซ.ไมมีชื่อ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,780,000
GPS LAT : 16.460283  LONG : 102.833576

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04137
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 73389-73390  เนื้อที่ : 0-0-41.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45/91-92 ซอยไมมีชื่อ ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,604,000
GPS LAT : 16.4085938  LONG : 102.7650174

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04292
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 73154, 103581-84  เน้ือที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 289-289/4 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายเลี่ยงเมือง-บานพรสวรรค ตำบลบานเปด
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,000,000
GPS LAT : 16.480260  LONG : 102.817617

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04223
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 256027, 256639  เนื้อที่ :  0-0-30.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 208/1-2 ซอยไมมีชื่อ ถนนหลังมหาวิทยาลัยขอนแกน
  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท10,400,000
GPS LAT : 16.404180  LONG : 102.814044

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04206
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 219443  เนื้อที่ : 0-0-31.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 456/28-29 หมูบานประตูน้ำขอนแกน
  ซอยภายในโครงการ ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลเมืองเกา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,800,000
GPS LAT : 16.4826148  LONG : 102.8159751

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04541
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 254732, 257953  เนื้อที่ : 0-0-22.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 672/4 ถนนบานโนนมวง
  แยกจากถนนมิตรภาพ (ทล.2 ) ตำบลศิลา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,000,000
GPS LAT : 16.404196  LONG : 102.814518

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04456
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 222642  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 456/17 หมูบานประตูน้ำขอนแกน
  ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลเมืองเกา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท6,095,000
GPS LAT : 16.483496  LONG : 102.815420

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04667
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 247724  เนื้อที่ : 0-0-19.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 463/1 ซอยหมูบานอิงมอ
  ถนนสายบานโนนมวง-บานหนองปอ (ขก.3065)
  แยกจากถนนมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลศิลา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 16.440898  LONG : 102.801950

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04276
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 273537  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 191/2 หมู 10 ซอยไมมีชื่อ ถนนมะลิวัลย (ทล.12)
  ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,500,000
GPS LAT : 16.463013  LONG : 102.845684

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04205
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 175908  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/40 หมูบานฉัตรเพชร 5
  ถนนหนองไผ-ดอนหญานาง ตำบลศิลา
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท4,000,000
GPS LAT : 16.440911  LONG : 102.802001

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04328
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 273539  เนื้อที่ :  0-0-18.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 191/4 ซอยไมมีชื่อ ถนนมะลิวัลย (ทล.12)
  ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

สํานักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแกน

สํานักงานสรรพากร
พื้นที่ขอนแกน

ซ.ไ
มม
ีช่ือ

 

ซ.ไมมีชื่อ 

140 ม.

100 ม.

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองขอนแกน (ทล.230)

เขาตัวเมืองขอนแกน

ถ.เหลานาดี (ทล.2131)

ไปบานเหลานาดี

ถ.สายเลี่ยงเมือง-บานพรสวรรค 

1.6 กม.

210 ม.100 ม.

85 ม.
47 ม.

ไป จ.อุดรธานี

เขาชุมชน

กม.5 กม.4

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ไปคายสีหราชเดโชไชย

ไป ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

ไปบานโนนมวง

ถ.หลังมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไปบานโนนมวง

ไปบานโนนมวง

เขาตัวเมืองขอนแกนถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ถ.สายมห
าวิทยาลัยขอนแกน-บานโนนมวง

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.แผนดินเงิน

ซ.แผนดินไทย

ซ.แผนดินทอง

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไปตัวเมืองขอนแกน

ไป
 อ

.น
ํ้าพ
อง

104 ม.

25
0 
ม.

เขาชุมชน

ซ.อนุบาลราตรี

ม.ฉัตรเพชร 5

ถ.ก
สิก
รทุ
งส
รา
ง

ถ.หนองไผ-ดอนหญานาง

ซ.ไมมี
ชื่อ 

ไป อ.บานไผ

ซ.ภายในโครงการ

770 ม.

141 ม.

เขาชุมชน

เขาตัวเมืองขอนแกน

ถ.
มิต

รภ
าพ

 (ท
ล.
2)

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.333

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไป อ.บานไผ 40 กม.

โครงการประตูนํ้าขอนแกน 

ซ.ภายในโครงการประตูนํ้าขอนแกน 

แผนผังขยายที่ต้ังส่ิงปลูกสราง เขาตัวเมืองขอนแกน 4 กม.

ถ.มะลิวัลย (ทล.12) เขาตัวเมืองขอนแกน

เขาตัวเมืองขอนแกน

ไป อ.ชุมแพ

440 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.รอบบึงหนองโคตร

กม.5
กม.4

ไปบานปากเปด ถ.ศรีจันทร

ถ.มะลิวัลย (ทล.12) เขาตัวเมืองขอนแกน

เขาตัวเมืองขอนแกน

ไป อ.ชุมแพ

432 ม.

480 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.รอบบึงหนองโคตร

กม.5
กม.4

ไปบานปากเปด ถ.ศรีจันทร

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปเมืองขอนแกน

ไป จ.อุดรธานี

17 ม.

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ซ.มิตรภาพ 13 (ศิริพร)

ซ.มิต
รภาพ

 11

ซ.มิตรภาพ 11/16

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

รร.บานโนนมวง 
ซ.พิมานคอนโดพารค

ถ.สายขาง ม.ขอนแกน

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองขอนแกน

ถ.บานโนนมวง 

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

รร.บานโนนมวง 

ไป ถ.สายเลี่ยงเมืองขอนแกน

ซ.พิมานคอนโดพารค

ถ.สายขาง ม.ขอนแกน

ถ.บานโนนมวง 
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  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท11,000,000
GPS LAT : 16.429165  LONG : 102.828473

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04080
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 132247-132248  เนื้อที่ : 0-0-40.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/40, 2/41 หมูบาน ที.เจ. ไฮเทค ทาวน
  ซอยภายในโครงการ ถนนประชาสำราญ
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท7,200,000
GPS LAT : 16.457275  LONG : 102.828061

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04039
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 67988  เนื้อที่ : 0-0-44.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/30 ซอยอดุลยาราม 2 ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท5,750,000
GPS LAT : 16.331944  LONG : 102.802703

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-04573
ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

โฉนดเลขที่ : 91714-15  เนื้อที่ : 0-0-46.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 434/36-37 ถนนสายทาพระ-โกสุมพิสัย (ทล.208)
  ตำบลทาพระ อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท2,702,000
GPS LAT : 16.413126  LONG : 102.80685

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10236
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 61508  เนื้อที่ : 0-1-7 ไร
ที่ตั้ง : ซอยกังวาน 5 ถนนบานกอก ตำบลบานเปด
  อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท964,000
GPS LAT : 16.486180  LONG : 102.850113

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10532
·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

โฉนดเลขที่ : 76131  เนื้อที่ : 0-0-93.10 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานจันทรประเสริฐ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายมิตรภาพ-โกทา (ขก.1027)
  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

อ.แวงนอย
อ.น้ำพอง

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท3,271,000
GPS LAT : 15.800802  LONG : 102.424369

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00438
ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

โฉนดเลขที่ : 11946  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 228 หมู 6 ถนนสายเมืองพล-ทานางแนว (ทล.2065)
  ตำบลแวงนอย อำเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท845,000
GPS LAT : 16.609252  LONG : 102.655493

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08987
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 15769  เนื้อที่ : 0-1-7.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 154 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโคกสูง-บานดอนดู (ขก.4064)
  ตำบลปาหวายนั่ง อำเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,509,000
GPS LAT : 16.708869  LONG : 102.858224

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-08224
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

โฉนดเลขที่ : 67819  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 136 ซอยไมมีชื่อ ถนนมุขศิริพูล 3
  ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท1,000,000
GPS LAT : 16.676058  LONG : 102.764181

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03718
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 55345  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 169/19 ถนนสายอุบลรัตน-บานคำแกนคูณ (ทล.2109)
  ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ราคาขาย บาท600,000
GPS LAT : 16.672432  LONG : 102.800005

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-04035
·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ�

โฉนดเลขที่ : 33373  เนื้อที่ : 0-0-23 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 365/1 หมูบาน MAX LAND เฟส 1 ซอย 6
  ถนนเขื่อนอุบลรัตน-บานคำแกนคูณ (ทล.2109)
  ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

อ.บ
าน

ฝา
ง

320 ม.

40 ม. ซ.ไมมีชื่อ ซ.
ไม
มีช
ื่อ 

ไป ถ.ศรีจันทร

ถ.ศรีจันทร
ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไป ถ.ดรุนสําราญ

ถ.ด
รุนสํ

ารา
ญ

ไป ถ.หนาเมือง

ไป ถ.หนาเมือง

ถ.รื่นรมณ

ไป ถ.ร่ืนรมณ
 หมูบานที.เจ.ไฮเทค ทาวน 

ถ.
ปร
ะช
าสํ
าร
าญ

ถ.
เท
พา
รัก
ษ

ถ.ประชาสโมสร

1,037 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.
มิต

รภ
าพ

 (ท
ล.

2)

ซ.มิตรภาพ 24

ซ.มิตรภาพ
 32

ไป จ.อุดรธานี

ถ.อดุลยาราม

เขาตัวเมืองขอนแกน
ซ.อดุลยาราม 2 

ซ.มิตรภาพ 28

บึงหนองแวง

ไป ถ.เหลานาดี (ทล.2131)

200 ม.

880 ม.

ถ.รอบบึงหนองโคตร
ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.บานกอก

ซ.
กัง
วา
น 

5

ซ.
กัง
วา
น 
6 ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายพรอมกับทรัพยรหัส 99-88-00069

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

หนองนํ้า

ซ.เทศบาล 5

ซ.เทศบ
าล 4

ถ.สายเมืองพล-ทานางแนว (ทล.2065)

ไปบานหนองมวง

ไปบานโคกทรัพย

ไป
บา
นท

าน
าง
แน

ว

ที่วาการ อ.แวงนอย

ไป อ.พลกม.21

กม.22

50 ม.

สนง.เทศบาล
แวงนอย

วัดศิริวัน

รร.ชุมชนบานโคกสี

ไปท่ีนา
ไปที่นา

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

เขาชุมชน

ไปบานโคกสูง

20 กม.

574 ม.

เขาตัวเมืองขอนแกน

ถ.สายบานโคกสูง-บานดอนดู (ขก.4064) ไป อ.หนองเรือ

ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

กม.7
กม.8

820 ม.

73
0 ม

.

ถ.ทล.สายน้ําพอง-กระนวน
 (ทล.2039)
ไป อ.กระนวนขก.4030

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

คลองเสียว

ไป อ.นํ้าพอง

สถานีรถไฟนํ้าพอง

ไปที่วาการอําเภอ

ถ.ม
ุขศ
ิริพู
ล

ถ.ทล.สายน้ําพอง-หนองตูม (ทล.2183)

70 ม.

65 ม.ถ.มุขศิริพูล 3 (ซ.บุรี)

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

280 ม.

กม.27

กม.26

กม.4กม.5

ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สาย บ.วัดปาภูกระแต-บ.ปนน้ำใจ

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อตัน
ไปเข่ือนอุบลรัตน

ไปบานมวงหวาน

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.สายอุบลรัตน-บานคำแกนคูญ (ทล.2109)

ไป จ.อุดรธานี

ไป จ.ขอนแกน

20 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ภายในโครงการ

ซ.
6

ซ.
4

ซ.
2

ซ.
5

ซ.
3

ซ.
1

เขาชุมชน

กม.0
กม.26

500 ม.

130 ม.

76 ม.

กม.5

กม.6

ไป จ.ขอนแกนถ.มิตรภาพ (ทล.2)ไป จ.อุดรธานี

โครงการ MAX LAND เฟส 1 

ถ.เขื่อนอุบลรัตน-บานคําแกนคูณ (ทล.2109)

ไปเขื่อนอุบลรัตน

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

เขาตัวเมืองขอนแกน

ไป อ.บานไผ
348 ม.

ถนนสายทาพระ-โกสุมพิสัย (ทล.208) ไป อ.โกสุมพิสัย

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปบานโกทา

350 ม.

70 ม.

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ทล.ชนบท สายมิตรภาพ-บานโกทา (ขก.1027)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท29,340,000
GPS LAT : 15.980567  LONG : 102.552835

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00571
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 5768, 20516  เนื้อที่ : 7-1-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 106 หมู 7 ถนนสายชนบท-กุดรู (ทล.2199)
  ตำบลหวยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,812,000
GPS LAT : 16.102123  LONG : 102.640253

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06771
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 10598-600, 10788  เนื้อที่ : 7-1-36.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 237 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายชนบท-ดอนดู
  ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,705,000
GPS LAT : 16.077787  LONG : 102.575094

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07313
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19111  เนื้อที่ : 2-2-1 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 224 ถนนสายชนบท-บานโนนพะยอม (ขก.3029)
  ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,099,000
GPS LAT : 16.066828  LONG : 102.437566

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08205
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 7576  เนื้อที่ : 0-1-95 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมู 8
  ถนนสายบานหนองแก-บานหนองหวาย (ขก.3054)
  ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,266,000
GPS LAT : 16.028253  LONG : 102.37900

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10593
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 10086  เนื้อที่ : 3-0-5.40 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายมูลนาค-โสกนาดี (ขก.3037)
  ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท21,689,000
GPS LAT : 16.536813  LONG : 102.104363

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-03650
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 48086-87  เนื้อที่ : 0-2-68 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 144/5 ถนนบูรณะเจริญ ตำบลชุมแพ
  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท7,997,000
GPS LAT : 15.758809  LONG : 102.571980

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09420
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12823, 12825, 48478  เนื้อที่ : 1-3-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 196 หมู 1 ถนนสายบานหนองมะเขือ-บานบุอายตู
  ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

อ.ช
ุมแ

พ
อ.ช

นบ
ท

อ.พล
อ.สีชมพู

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,652,000
GPS LAT : 16.824272  LONG : 102.184589

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09091
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 24211  เนื้อที่ : 0-1-4.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 63/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายสีชมพู-ศรีบุญเรือง (ทล.228)
  ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

อ.โ
คก

โพ
ธิ์ไช

ย

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,166,000
GPS LAT : 16.291386  LONG : 102.458533

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09214
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 26951  เนื้อที่ : 0-1-42 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 248 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายดอนโมง-ดอนแกนเทา (ขก.2013)
  ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

อ.ม
ัญจ

าค
ีรี

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,776,000
GPS LAT : 16.655356  LONG : 102.370855

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10319
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 21103  เนื้อที่ : 0-2-22 ไร
ที่ตั้ง : ถนนมิ่งเมือง ตำบลภูเวียง
  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

อ.ภูเวียง

ไป จ.ขอนแกน

ไป อ.คอนสาร

วัดบุญบาลประดิษฐ

ไปร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ
ทางหลวงแผนดิน

สายชุมแพ-ชัยภูมิ (ทล.201)

ไป ถ.ราษฎรบูรณะ ไป ถ.มะลิวัลย

ถ.ราษฎรพัฒนา

ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

ถ.บ
ุญบ

าล
ปร
ะด
ิษฐ


47 ม. 150 ม.ถ.บูรณะเจริญ
ซ.ไมมีชื่อ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 2 บอ
  เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

1.5 กม.

300 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีช่ือ

 

ถ.
สา
ยช
นบ
ท-
ดอ
นด
ู 

ถ.สายชนบท-ดอนดู 

ถ.สายมัญจาคีรี-บานไผไป อ.มัญจาคีรี ไป อ.บานไผ

ม.พรไพรินทร

รร.บานดอนดู 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ 

ไปท่ีนา

กม.4

กม.3

กม.0
กม.13กม.12

ไป อ.ชนบทไป อ.มัญจาคีรี

หมูบานหวยอึ่ง 

ถ.สายชนบท-บานโนนพะยอม (ขก.3029)

ไปบานโนนพะยอม 

ถ.สายบานไผ-มัญจาคีรี (ทล.229)

กม.3+700

700 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

210 ม.

ถ.สายสีชมพู-ศรีบุญเรือง (ทล.228)

ไป อ.สีชมพู

ไป อ.ศรีบุญเรือง

ทล.ชนบทสายสีชมพู-บานโคกปากุง (ขก.3060)

ไปบานโคกปากุง

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ถ.ทล.สายมัญจาคีรี-แกงครอ (ทล.229)

ถ.รพช.สายบานโนนทอง-บานนายาว

ไปบานนายาว

ไปบานหนองหวาย

ไป อ.มัญจาคีรีกม.13กม.14

ถ.สายบานหนองแก-บานหนองหวาย (ขก.3054)

ไปโคกโพธ์ิชัย
780 ม.

728 ม.

2.
8 
กม

.

กม.9
กม.13
กม.17

กม.34

กม.18

กม.33กม.29
กม.28

280 ม.

88 ม. 120 ม.

กม.26

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป จ.ขอนแกน ไป อ.แกงครอ
 ถ.สายมัญจาคีรี-แกงครอ (ทล.229)

ทล.ชนบทสายมัญจาคีรี-หนองสังข (ขก.3019)

ไป อ.หนองสังข

ถ.สายดอนโมง-ดอนแกนเทา (ขก.2013)
ไปดอนโมง

เขา อ.มัญจาคีรี

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เทศบาล

ถ.โพธิ์ศรี

ถ.ธาราริน

ถ.ธ
ีรส
าร
สุน
ทร

ถ.
รอ
บเ
มือ
ง

ถ.
รอ
บเ
มือ

ง

ถ.ท
ล.ส
าย
มัญ
จาค

ีรี-ก
ุดฉ
ิน (
ทล

.20
38
)

135 ม.

ไป อ.ห
นองเรือ

ทล.ชนบทสายบานดอนพัน-บานกุดเลา (ทล.4021)

ไปบานกุดเลา

ไป อ.เวียงเกา

ไป อ.ศรีบุญเรือง
  ถ.ม่ิงเมือง ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถนนสายมูลนาค-โสกนาดี (ขก.3037)

ไปบานมูลนาค

ไปบานโสกนาดี

กม.9

460 ม.

เขาชุมชน

324 ม.

ถ.สายชนบท-กุดรู (ทล.2199)

ไป อ.ชนบท

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.แวงใหญ

ไปบานทุมหวย

ไปบานโคกสี
ถ.สายถนนมิตรภาพ-บานโคกสี (ทล.2249)

สถานีรถไฟหนองมะเขือ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 103 ม.
ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ถ.สายบานหนองมะเขือ-บานบุอายตู



k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

กดลิงค “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

• กรณีที่จะทำการคนหาทรัพยสินตามประเภททรัพย ที่ตั้ง 
ราคาที่ทานตองการ ใหเลือกรายการและกรอกขอมูลตาม
เงื่อนไขท่ีตองการคนหา “แลวกดคนหา” 

เม่ือกดเลือกรหัสทรัพยสินที่ตองการ ระบบจะทำการดึงขอมูล
ภาพ และแผนท่ีของทรัพยสินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ตอง
การเสนอซื้อใหกดปุม “เสนอราคาซ้ือ” 

หนาจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเปนเง่ือนไขการจำหนาย
ทรัพยสินรอการขาย กดปุม “ยอมรับ” เพ่ือยืนยันการเสนอ
ซื้อทรัพย

ในขั้นตอน สรุปการเสนอราคา 
กดปุม พิมพเอกสารไวเปนหลักฐาน” ธนาคารจะแจงผลการ
เสนอซื้อใหทานทราบตามวันที่ธนาคารสรุปไวในใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน ขอมูลผูซื้อ กดปุม “ถัดไป”

• ในกรณีท่ีทราบรหัสทรัพยสิน กรอกตัวเลขลงในชอง 
คนหาจากรหัสทรัพยสิน 9 หลัก “และกดเลือกคนหา”  

ในเมนู “คนหาและเสนอซ้ือทรัพยสินรอการขาย”

จากตัวอยางการคนหาทรัพย ในขอ 4 ระบบจะทำการคนหา
ทรัพยสินและแสดงผลดังภาพ

กรอกรายละเอียดในข้ันตอน เสนอราคาเพ่ือซ้ือ กดปุม “ยืนยัน”


