
บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
หองชุดพักอาศัย และ อาคารโรงงาน

ทรัพยเดน ทำเลดี : ปทุมธานี

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ปทุมธานี โทร. 02-5933766, 02-5933768
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย คลอง 6 ธัญบุรี โทร. 02-5772417-8
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สุทธิสาร โทร. 02-2713078-9
• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย บางบัวทอง โทร. 02-9204196-7
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธีระนิตย วิเศษสุภมิตร โทร. 02-2732356, 061-648-2518

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เ
มือ

งป
ทุม

ธา
นี

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,303,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09702
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 73751  เนื้อที่ : 0-0-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 81/19 หมูบานมณีรินทร เลค แอนด พารค
  ซอยภายในโครงการ ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345)
  ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.963560  LONG : 100.500435
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,048,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06874
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45156  เนื้อที่ : 0-1-100 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 106/11 หมูบานมณีรินทร เลค แอนด ลากูน ซอย 21
  ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.991202  LONG : 100.562149

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,888,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10373
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 73037  เนื้อที่ : 0-0-58.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 129/221 หมูบานศุภาลัย การเดนทวิลล
  ติวานนท-ปทุมธานี ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี
  ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.97375  LONG : 100.52090
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08411
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 35490  เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 96/8 หมู 6 หมูบานปาริชาติ ซอย A 40
  ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345) ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.944961  LONG : 100.488631

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,140,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10103
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 65944  เนื้อที่ : 0-0-35.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 204/332 หมูบานนันทนรินทร ซอย 20
  ถนนรพช.บานใหม-คลองสิบศอก ตำบลหลักหก
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.953135  LONG : 100.580835
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,565,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09997
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 68234  เนื้อที่ : 0-0-38.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 148/29 หมูบานมณีรินทร ปารค 2
  ซอยบานกลาง 1/4 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบานกลาง
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.993714  LONG : 100.562070

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท798,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08738
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 53263  เนื้อที่ : 0-0-19.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 31/540 หมูบานการเคหะชุมชนวัดไพรฟา ซอย 8
  ถนนบานคลองกำนันเอี่ยม-บางเด่ือ ตำบลบางหลวง
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.0065362  LONG : 100.481322
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,967,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08209
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 50438  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 23/7 ซอยบานฝงกลาง 1
  ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345) ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.955087  LONG : 100.506363

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10223

โฉนดเลขท่ี :  59990  เน้ือที่ : 0-0-59.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55/57 หมู 2
  หมูบานทรัพยหม่ืนแสน โครงการ 1
  ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว (ทล.346)
  ตำบลบานฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.027426  LONG : 100.507205

ราคาขาย

บาท5,060,000

 

1.5 กม.

ไปรังสิต

ถ.รังสิต-ปทุมธานี

ไปตัวเมืองปทุมธานี 

ถ.ติวานนท


หมูบานมณีรินทร เลค แอนด ลากูน 

ทางดวนสายแจงวัฒนะ-บางปะอิน

250 ม.

ไปบางบัวทอง

1 กม.

350 ม.

ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี (ทล.307)

ไปปทุมธานี

สะพานนนทบุรี

แยกบางคูวัด

A42

A38

450 ม.

ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี (ทล.307)

ไปปทุมธานี

ไปบางคูวัด

ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345)

ไป ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ซ.บานฝงกลาง 1

ไปสะพานนนทบุรี

ไปบางคูวัด
ไปบางคูวัด

3.7 กม.

200 ม.

600 ม.
600 ม.

18 ม.

ไป ถ.กาญจนาภิเษก ซ.
8

ซ.
7

ซ.
2

ไปบางคูวัด

ถ.วัดไพรฟา-ลาดขวาง

ซ.จามจุรี

ซ.เจริญสุข

ไปเมืองปทุมธานีถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี (ทล.307)

32 ม.

210 ม.

หมูบาน ทรัพยหม่ืนแสน โครงการ 1 

อบต.บานฉาง

ไปแยกสันติสุข/รังสิต

ไป อ.ลาดหลุมแกว

ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว (ทล.346) 

ไป อ.เมืองปทุมธานี 

ถ.ปทุมสัมพันธ

600 ม.

หมูบาน มณีรินทร เลค แอนด พารค

 ซ.ภายในโครงการ 

ไปบางบัวท
อง

ไปบางคูวัด

ถ.บางบัวท
อง-บางคูว

ัด (ทล.345
) 

ถ.ปทุมธานีสายใน

แมนํ้าเจาพระยา

ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345) 

ถ.
กร
ุงเ
ทพ

-ป
ทุม

ธา
นี 

ไป ถ.ราชพฤกษ

ไปปากเกร็ด

490 ม.
ไป ถ.เดชอุดม

ไป ถ.นาวงประชาพัฒนา

ถ.เอกเจริญ

ถ.
นา
วง
พัฒ

นา

หมูบาน นันทนรินทร 

 ถ.รพช.บานใหม-คลองสิบศอก
1,800 ม.

ไปปทุมธานี 

ถ.ติวานนท (ทล.306) 

ไปปากเกร็ด

ไป ถ.พหลโยธิน

ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

หมูบาน มณีรินทร ปารค 2 

ซอย บานกลาง 1/4 

ซ.3
ซ.1

ถนน รังสิต-ปทุมธานี 

A40

แมน้ํ
าเจา

พระ
ยา

ถ.บางบัวทอง-บาง
คูวัด (ทล.345)

ถ.บานคลองกํานันเอี่ยม-บางเดื่อ

หมูบานปาริชาติ 

ซ.หมูบานปาริชาติ 

ซ.ม.การเคหะชุมชนวัดไพรฟา

ซ.วัดไพรฟา
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อ.หนองเสือ
อ.ลาดหลุมแกว

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,845,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04364
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 74738  เนื้อที่ : 0-0-43 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 66/261 ซอย 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี (ทล.307)
  ตำบลบางเด่ือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.975249  LONG : 100.517382
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04065
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 77884  เนื้อที่ : 0-0-20.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 198/53 หมูบานพฤกษาวิลล 40 ซอย 4
  ถนนกำแพงเพชร 6 ตำบลหลักหก
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.977274  LONG : 100.603194

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,955,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04625
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 78527  เนื้อที่ : 0-0-19.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/165 หมูบานพฤกษาวิลล 41 ซอย 13
  ถนนติวานนท ตำบลบางกะดี
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.990802  LONG : 100.545596
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,265,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04523
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 24043  เนื้อที่ : 0-0-26.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/107 หมูบานบานใหมปทุม ซอยบานกลาง 5/8
  ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบานกลาง
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.20359  LONG : 100.543176

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,343,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09987
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 16667  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71/2 หมูบานประทุมทอง 1-2
  ถนนปทุมธานี-บางเลน (ทล.346) ตำบลลาดหลุมแกว
  อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.019774  LONG : 100.378046
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,475,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10313
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 884  เนื้อที่ : 1-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 52/1 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเลียบคลองลากคอนฝงตะวันออก ตำบลบอเงิน
  อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.115413  LONG : 100.345032

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04118

โฉนดเลขท่ี : 46226  เน้ือที่ : 0-0-22.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 103/12
  ถนนคลองหลวง-หนองเสือ (ปท.4001)
  ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.132215  LONG : 100.819260

ราคาขาย

บาท2,000,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04042
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 61507  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 16/34 หมูบานไมมีชื่อ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเกรณาวัฒนะ ตำบลบางปรอก
  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.025048  LONG : 100.535472
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,048,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04563
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 78454  เนื้อที่ : 0-0-28.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/92 หมูบานพฤกษาวิลล 41 ถนนติวานนท
  ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.989726  LONG : 100.547896
ถ.ปทุมสายใน

ถ.
ปทุ

มธ
านี

-ส
าม

โค
ก 

(ท
ล.

31
11

)

ไปสามโคก

แม
นํ้า
เจา
พร
ะย
า

ถ.รังสิต-ปทุมธานี

ไปบางคูวัด

ไปลาดหลุมแกว

ไปแยกบางพูน

ไปลาดหลุมแกว

ถ.ปทุมสัมพันธ

ถ.พัฒนสัมพันธ

400 ม.

200 ม.

860 ม.

750 ม.

1.35 กม.

ไป ถ.สรงประภา
ถ.พหลโยธิน 87 (ม.เมืองเอก) ไปพหลโยธิน

ไปหลักสี่

ไปปทุมธานี ไปนครนายกถ.รังสิต-ปทุมธานี

ไปสระบุรี

ไปหลักส่ี

ถ.พหลโยธิน

ถ.กำแพงเพชร 6

ุ

ซ.1
ซ.2
ซ.4
ซ.6

ซ.12
ซ.14
ซ.16
ซ.18
ซ.20

ซ.15
ซ.13
ซ.11
ซ.9
ซ.3

ซ.17

487 ม.

13 ม.

420 ม.
ถ.เลียบคลอง 10 (ฝงตะวันตก)

ถ.เลียบคลอง 10 (ฝงตะวันออก)

ถ.
รัง
สิต

-น
คร
นา
ยก

ไปคลอง 11

ไปคลอง 11

ไปคลอง 9 ไปคลอง 9

 ถ.คลองหลวง-หนองเสือ(ปท.4001)

 ถ.หนองเสือ-คลอง 13 (ปท.4002)

323 ม.

ไป อ.เมืองปทุมธานี 

หมูบาน พฤกษาวิลล 41

ถ.บางกะดี-สายใน

ถ.
ติว
าน

นท
 (ท

ล.
30

6)
 

ไป ถ.ซอมสราง

ไปบางคูวัด

390 ม
. 35 ม.

ไป ปทุมธานี

ถ.
กรุ
งเ
ทพ

-ป
ทุม

ธา
นี 

ซ.ม.ศุภาลัยวิลล
ซ.ม.บ

านพฤ
กษา 5

0 

640 ม.24 ม.

ไป อ.เมืองปทุมธานี 

หมูบาน พฤกษาวิลล 41

ซ.13

ซ.15

ถ.บางกะดี-สายใน

ถ.
ติว
าน

นท
 (ท

ล.
30

6)
 

ไปแยกปูโพธ์ิ

150 ม.
330 ม.

ไป อ.ลาดหลุมแกว

แมนํ้าเจาพระยา

ไป ถ.ติวานนท (ทล.306) 

ถ.รังสิต-ปทุมธานี

ม.บานใหมปทุม

ไปวัดมะขาม

ถ.รังสิต-ทานํ้าปทุมธานี

1.188 กม.

ไป ถ.
วงแห

วนรอ
บนอก

ตะวัน
ออก

ไปแยกนพวงค
ถ.ปทุมธานี-บางเลน (ทล.346) 

โครงการปทุมทอง 1-2

ซ.ไมมีช่ือ ถ.เลียบคลองลากคอนตะวันตก

คลองลากคอน

ไปวัดเจดียหอย

ถ.เลียบคลองลากคอนตะวันออก

128 ม.

ไป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี

ถ.เ
ทศ
บํา
รุง

66 ม.

ถ.เกรณาวัฒนะ

หมูบานพฤกษาวิลล 40



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,908,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09347
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 578  เนื้อที่ : 1-0-4 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 62/1 ซอยวัดบานพราวใน
  ถนนวัดเสด็จ-ศูนยศิลปาชีพบางไทร (ทล.3309)
  ตำบลเชียงรากใหญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.058101  LONG : 100.567467
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,640,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07588
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 29461  เนื้อที่ : 0-0-62.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 39/279 หมูบานฉัตรหลวง โครงการ 8
  ถนนทาลาน-คลองน้ำแลง ตำบลสามโคก
  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.047552  LONG : 100.537151

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,608,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07338
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 22175  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 279 ซอยเทศบาล 2 (วัดบางเตยนอก)
  ถนนปทุมธานี-สามโคก (ทล.3111) ตำบลบางเตย
  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.066833  LONG : 100.525605
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,127,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04366
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 16974  เนื้อที่ : 0-0-17 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 66/468 หมูบานคันทรีพารค 14 ซอยภายในโครงการ
  ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว (ทล.346) ตำบลบางเตย
  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.050147  LONG : 100.500492

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,715,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08951
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 93288  เนื้อที่ : 0-0-72.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 92/384 หมูบานชัยพฤกษ รังสิต-คลอง 4 ซอย 63
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงย่ีโถ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.985400  LONG : 100.691890
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,850,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06653
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 93012  เนื้อที่ : 0-0-61.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 92/106 หมูบานชัยพฤกษ รังสิต คลอง 4 ซอย 21
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.995852  LONG : 100.692299

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,798,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08324
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 12197  เนื้อที่ : 1-1-27.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 46/7 หมู 3 ซอยทางเขาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
  ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3012 ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.07148  LONG : 100.88873
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,336,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08750
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 62846  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 58/166 หมูบานซื่อตรง ชมสวน ซอย 31
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.092307  LONG : 100.895107

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08201

โฉนดเลขท่ี : 92987  เน้ือที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 92/83 หมูบานชัยพฤกษ รังสิต-คลอง 4

  ซอยหลักโครงการ ถนนรังสิต-นครนายก

  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.997506  LONG : 100.691924

ราคาขาย

บาท5,012,000

อ.ส
าม

โค
ก

อ.ธ
ัญบ

ุรี

283 ม.

120 ม.

293 ม.

725 ม.1.5 กม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปลาดหลุมแกว

ถ.
ปท

ุมธ
าน

ี-ส
าม

โค
ก 

(ท
ล.

31
11

) 

ไปปทุมธานี

ไปเสนา

ไปรังสิตถ.รังสิต-ปทุมธานี(ทล.346)

ซ.ถนนทาลาน-คลองน้ําแลง 

ถนนทางเขาหมูบาน

ซ.ภายในหมูบาน

หมูบานฉัตรหลวง โครงการ 8

200 ม.
125 ม.

100 ม.

ถ.กาญจนาภิเษก

ถ.เทศบาล 3

ซ.เทศบ
าล 6

ซ.เทศบาล 1

ไปลาดหลุมแกว

ไป อ.เสนา
ไปบางปะอิน

ซ.เทศบาล 2 (วัดบางเตยนอก) 

ทางเขาวัดตําหนัก

วัดตําหนัก

วัดดอกไม

ถ.
ปท

ุมธ
าน

ี-ส
าม

โค
ก 

(ท
ล.

31
11

)

ไปปทุมธานี

คลองรังสิตประยูรศักด์ิ ถ.เลียบคลองรังสิตประยูรศัก
ดิ์

450 ม.

100 ม.ไป ถ.รังสิต-นครนายกไปคลอง 3
ไป ถ.วงแหวนรอบนอก

ม.ชัยพฤกษ รังสิต-คลอง 4 

ซ.ชัยพฤกษ 8

ซ.ชัยพฤกษ 18ซ.ชัยพฤกษ 17

ถ.รังสิต-นครนายก 
(ทล.305)

คลองรังสิตประยูรศักดิ์
150 ม.

1.8 กม.

50 ม.

ไปคลอง 3

ไปนครนายก

คลอง 4

คลอง 5

 ม.ชัยพฤกษ รังสิตคลอง 4 

ซ.21
ซ.22
ซ.23
ซ.24
ซ.25
ซ.32

ซ.61 ซ.62
ซ.59

ซ.40

ซ.60

ซ.20
ซ.19

ถ.รังสิต-นครนายก 
(ทล.305)

คลองรังสิตประยูรศักดิ์

ไป ถ.วงแหวนรอ
บนอกฝงตะวันอ

อก

150 ม.

621 ม.20 ม.

ไปคลอง 3

คลอง 4

คลอง 5

 ม.ชัยพฤกษ รังสิตคลอง 4 

ซ.21
ซ.22
ซ.23
ซ.24
ซ.25
ซ.32

ซ.20
ซ.19

กม.30
กม.31

ไปรังส
ิต

ถ.รังสิต
-นครน

ายก

คลองรัง
สิตประย

ูรศักดิ์

ถ.เลียบคลองสาม

ถ.เลียบคลองสาม

ซ.ทางเขาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ไปองคร
ักษ

คลองรังสิตประยูรศักด์ิ
ไปองครักษถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)

ม.ซื่อตรง ชมสวน

ไป อ.หนองแค จ.สระบุรี

ไปรังสิต

ซ.10 ซ.10/1

ซ.17/1
ซ.18/1

ซ.17
ซ.18
ซ.19

ซ.21

ซ.23

ซ.25

ซ.27

ซ.29
ซ.30

ซ.31
ซ.32

ซ.20/1

ซ.22/1

ซ.24/1

ซ.26/1

ซ.28/1

ซ.30/1

1.58 กม.

300 ม.

คลอง 13
ถ.เลียบคลอง 13
ถ.เลียบคลอง 13

16 ม.

กม.32

ซ.วัดบานพราวใน

 ถ.วัดเสด็จ-ศูนยศิลปาชีพบางไทร (ทล.3309) 

ไปปทุมธานี

ไปบางปะอิน

1.00 กม.

ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

ถ.คลองหลวง

ถ.ปทุมธานี-บางปะอิน (ทล.347)

ถ.เลียบคลองบางโพธ์ิเหนือ

ไปปทุมธานี

ซ.ใจเกื้อ

ม. คันทรีพารค 14

2.034 กม.

346 ม.

ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว (ทล.346) 

ไปแยกนพวงค

 ซอย ภายในโครงการ

ถ.ทางหลวงชนบทสายปท.3012



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07381
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45483  เนื้อที่ : 0-0-64.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 969/343 หมูบานภัสสร 4 ซอยทางเขาโครงการ
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.007912  LONG : 100.661466
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,728,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06608
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 5786, 5821  เนื้อที่ : 1-0-22 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50 (77/381) ซอยรังสิต-นครนายก 25
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.994031  LONG : 100.636063

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,003,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09849
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45586  เนื้อที่ : 0-0-63 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 969/314 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.006838  LONG : 100.662028
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,812,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07172
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 89080  เนื้อที่ : 0-0-67.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 711/211 หมูบานมัณฑนารังสิต-คลอง 2
  ซอยทางเขาหมูบาน ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.001671  LONG : 100.649762

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,390,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07274
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 54340  เนื้อที่ : 0-0-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 42 (18/7) ซอยรังสิต-นครนายก 13
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.991600  LONG : 100.621452
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,220,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08712
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 95665  เนื้อที่ : 0-0-57.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/361 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 2 ซอย 61
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.044096  LONG : 100.765706

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,917,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08245
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 56316-17  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 230/2 หมูบานเพิ่มทรัพย
  ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.020291  LONG : 100.768013
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,265,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10095
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 97525  เนื้อที่ : 0-0-36.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 101/156 หมูบานทรัพยธานี รังสิต คลอง 9
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.035602  LONG : 100.796261

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,058,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08902
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 97493  เนื้อที่ : 0-0-36.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 101/126 หมูบานทรัพยธานี 1 รังสิต-คลอง 9
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายรังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.037410  LONG : 100.796265
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,139,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06180
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 77391  เนื้อที่ :  0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71/175 หมูบานมัฆวานรังสรรค (ผลสัมฤทธิ์) ซอย 19
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงสนั่น
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.045333  LONG : 100.830430
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,898,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04425
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 41791  เนื้อที่ : 0-0-32.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 111/771 หมูบานอยูเจริญ 1
  ซอยภายในหมูบาน (ซอย 4) ถนนพระองคเจาสาย
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.990471  LONG : 100.683298
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,380,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04634
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 24083  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 96 (70/109) หมูบานพงษศิริ 1 (ซอย 2)
  ซอยรังสิต-นครนายก 65 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.995039  LONG : 100.658501

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,357,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04062
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 59872  เนื้อที่ : 0-0-24.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/509 หมูบานพรธิสาร 5 ซอย 1
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.024946  LONG : 100.769656
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท886,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04110
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 51912  เนื้อที่ : 0-0-27 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/639 หมูบานพฤกษา 1 ซอยภายในโครงการ
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.026749  LONG : 100.780542

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท570,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03525
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 52268  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/666 หมูบานพฤกษา 1 ซอย 46
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลลำผักกูด
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.026565  LONG : 100.779795
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท560,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03662
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 77593  เนื้อที่ : 0-0-20.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71/474 หมูบานมัฆวานรังสรรค ซอย 29
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.040030  LONG : 100.829945

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04043

โฉนดเลขท่ี : 101590  เน้ือที่ : 0-0-18.90 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 218 ซอยพหลโยธิน 127

  ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลประชาธิปตย

  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.982638  LONG : 100.609158

ราคาขาย

บาท5,000,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-03909

โฉนดเลขท่ี : 51552-51553  เน้ือที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 180/14-15
  ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3008
  แยกจากถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.030318  LONG : 100.752847
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 ซอย รังสิต-นครนายก 65
ซ.พงษศิริ 1 (ซอย 2) 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04212
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 105033  เนื้อที่ : 0-0-28.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 967/272 หมูบานพฤกษาวิลล 16 รังสิต-องครักษ
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.00498  LONG : 100.66027
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,040,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04390
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 104858  เนื้อที่ : 0-0-21.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 967/110 หมูบานพฤกษาวิลล 16/1 ซอย 36
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.000517  LONG : 100.660767

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03678
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 72036-37  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/144-145 หมูบานแพรมาพรรังสิต คลอง 11
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.077315  LONG : 100.858807
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,150,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04209
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 72329  เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/390 หมูบานแพรมาพร เพลส คลอง 11
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.07785  LONG : 100.858419

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,340,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03632
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 82203-4  เนื้อที่ : 0-0-41.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 39/1521-1522 หมูบานกรีนการเดนโฮม ซอย 101
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.057671  LONG : 100.856010
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท920,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04211
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 72219  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/327 หมูบานแพรมาพร คลอง 11 ซอย 16
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตำบลบึงน้ำรักษ
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.073914  LONG : 100.858722

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04204

โฉนดเลขท่ี : 105011  เน้ือที่ : 0-0-21.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 967/250
  หมูบานพฤกษาวิลล รังสิต-องครักษ
  ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.00446  LONG : 100.66034

ราคาขาย

บาท2,243,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04203

โฉนดเลขท่ี : 105008  เน้ือที่ : 0-0-21.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 967/247
  หมูบานพฤกษาวิลล รังสิต-องครักษ
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปตย
  อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

GPS LAT : 14.00447  LONG : 100.66048

ราคาขาย

บาท1,800,000
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ซ.ม.พฤกษาวิลล 16 รังสิต-องครักษ

ซ.ม.พฤกษาวิลล 16 รังสิต-องครักษ

ซ.ม.พฤกษาวิลล 16 รังสิต-องครักษ

ซ.ม.พฤกษาวิลล 16/1 รังสิต-องครักษ
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ค
ลอ

งห
ลว

ง

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,187,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09188
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 97225-26  เนื้อที่ : 0-1-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 32/188 หมูบานปาริชาต ซอย 8
  ถนนเลียบคลอง 4 ฝงตะวันตก ตำบลคลองสี่
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.021747  LONG : 100.676930
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,093,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09779
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 130324  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35/126 หมูบานภัสสร 12 ซอย 9 ถนนเลียบคลองสาม
  ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.026566  LONG : 100.659907

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,198,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10194
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 11878  เนื้อที่ : 0-3-78 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/16 ซอยเพชรมงกุฎ
  ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ตำบลคลองสี่
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.078889  LONG : 100.697735
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,816,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09743
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 113493  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 18/7 หมู 14 ซอยเอราวัณ 22 ถนนเอราวัณ 1
  ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 12.126322  LONG : 100.643611

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07888
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 121171  เนื้อที่ :  0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 40/5 หมูบานนันทญา ซ.3 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.044893  LONG : 100.748420
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,830,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04383
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 129822  เนื้อที่ : 0-0-32.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 105/41 หมูบานฐานมั่นคงคลองหน่ึง
  ถนนคลองหลวง-บางขันธ ตำบลคลองหน่ึง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.063707  LONG : 100.631419

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,569,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04343
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 5965  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 12/100 ซอยคลองหลวง 13 ถนนพหลโยธิน
  ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.007584  LONG : 100.607658
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,350,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04409
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 68106  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 74/113 หมูบานไทยธานี ซอยไทยธานี 12
  ถนนนวนคร 1 ตำบลคลองหน่ึง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.110536  LONG : 100.595494

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06840

โฉนดเลขที่ :  115355  เนื้อที่ : 0-0-94.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/352 หมูบานภัสสร 2 รังสิตคลองสาม
  ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม

  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.03027  LONG : 100.66032
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,530,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04496
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 142695  เนื้อที่ : 0-0-28.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/543 หมูบานเดอะนอรธเทิรน โนวา ซอย 4
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.01518  LONG : 100.63120
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04222
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 142582  เนื้อที่ : 0-0-23.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/210 หมูบานเดอะนอรธเทิรน โนวา (ซ.2)
  ซอยคลองหลวง 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.015093  LONG : 100.629009

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,438,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04152
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 149543  เนื้อที่ :  0-0-16.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 44/268 หมูบานพฤกษา 44
  ถนนเลียบคลอง 2 ฝงตะวันตก ตำบลคลองสอง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.039359  LONG : 100.640541
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,370,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03702
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 62859  เนื้อที่ : 0-0-46 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 57 หมูบานฟนิกซ ปารค (ซ.6) ซอยไอยรา 28
  ถนนเทพกุญชร 2 ตำบลคลองสอง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.132506  LONG : 100.635335

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04324
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 156613  เนื้อที่ :  0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45/106 หมูบาน วี วิลเลจ ซอย8 ถนนเอราวัณ 1
  ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.131420  LONG : 100.642150
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,150,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04353
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 81743  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/219 หมูบานสวนทองวิลลา 10 (ซ.11)
  ซอยรังสิต-นครนายก 19 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.00430  LONG : 100.63729

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,495,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04500
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 152182  เนื้อที่ : 0-0-16.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/63 หมูบานพฤกษา 40 (รังสิต-คลอง 3)
  ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.031579  LONG : 100.667361
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,380,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04576
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 107362  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 30/561 หมูบานพฤกษา 11 ซอย 3/1
  ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลคลองสาม
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.020246  LONG : 100.658115

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,128,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00561
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 59462  เนื้อที่ : 0-1-9 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยคลองหลวง 8/5
  แยกจากซอยคลองหลวง8 ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
  ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.008461  LONG : 100.623545
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท519,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01499
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 30/69 ชั้น 7  เนื้อที่ : 28.83 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 30/69 อาคาร ชั้น 7 โครงการบานทรัพยพันแสน
  ซอยเทพกุญชร 35 ถนนเลียบคลองหน่ึง ตำบลคลองหน่ึง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.112035  LONG : 100.622846
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หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ
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ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09077
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 96882  เนื้อที่ : 0-0-50.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 19/323 หมูบานบานฟากรีนพารค 2
  ซอยภายในโครงการ ถนนผูใหญกำนัน ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.968614  LONG : 100.659533
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,160,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08435
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 46873  เนื้อที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 27/404 หมูบานรมเย็น 2 ซอยลำลูกกา 11/2
  ถนนเสมาฟาคราม (ลำลูกกา 11) ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.950897  LONG : 100.650864

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,760,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09881
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45058  เนื้อที่ : 0-0-67.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 802/127 หมูบานวังทองริเวอรปารค
  ซอยพหลโยธิน 70 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.964022  LONG : 100.631914
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,550,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07388
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 129821  เนื้อที่ : 0-0-36.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 53/538 หมูบานพฤกษา 20 (ซ.2/2)
  ซอยลำลูกกา 11/14 ถนนเสมาฟาคราม ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.956860  LONG : 100.654611

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,850,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08565
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 111530  เนื้อที่ : 0-0-56 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 48/183 หมูบานบุณฑริก ซอย 27
  ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.954221  LONG : 100.675594

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,127,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07670
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 98470  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 26/316 หมูบานวรางกูร คลอง 3
  ซอยภายในโครงการ ถนนชลมารคพิจารณ ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.977571  LONG : 100.667978
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,800,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09012
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 112246  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 49/215 หมูบานดิสคอฟเวอร่ี บาหลี-ไฮ ซอย 5
  ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.979309  LONG : 100.679170

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,588,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09883
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 124299  เนื้อที่ :  0-0-51.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/81 หมูบานรัตวรรณ 2 ถนนพระองคเจาสาย
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.960167  LONG : 100.680262

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09771

โฉนดเลขท่ี : 46874  เน้ือที่ : 0-0-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 27/403 ซอยลำลูกกา 11/2 แยก 1/6

  ถนนเสมาฟาคราม (ลำลูกกา 11) ตำบลคูคต

  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.951007  LONG : 100.650876
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ถ.พระองคเจาสาย (ถ.เลียบคลอง 4) 

ซ.27

ซ.
8

ซ.
25

ซ.
23

ซ.
21

ซ.รวมสุข 8

2.30 กม.

135 ม.

ไป ถ.ลำลูกกา

ไป ถ.พหลโยธิน
ไป ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.รังสิต-นครนายก

ซ.หลักโครงการ 

หมูบานวรางกูร คลอง 3 

ถ.ชลมารคพิจารณ

390 ม.

1.2
5 ก

ม.

ถ.พหลโยธิน

หมูบาน วังทองริเวอรปารค 

ซ.พหลโยธิน 70 

ตลาดสี่มุมเมือง

รพ.แพทยรังสิต

ม.รังสิต
ไป ม.ธรรมศาสตรรังสิต

560 ม.

ไป ถ.ลําลูกกา

ถนนพระองคเจาสาย

หมูบาน พฤกษาวิลเลจ 21 (Delight)

ซ.ม.รัตวรรณ 2

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

หมูบานบุณฑริก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06875
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 141345  เนื้อที่ : 0-0-52.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/83 หมูบานวราภิรมย ลำลูกกาคลอง 3
  ซอยภายในโครงการ ถนนเลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.940942  LONG : 100.668570

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,350,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08213
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 98768  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 26/404 หมูบานวรางกูล คลอง 3 ซอย 2/1
  ถนนชลมารคพิจารณ ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.976993  LONG : 100.667180

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,551,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09823
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 111392  เนื้อที่ : 0-1-76.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/401 ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองหาฝงตะวันตก
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.97224  LONG : 100.70469

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,977,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09503
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 141417  เนื้อที่ : 0-0-57 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/155 หมูบานวราภิรมย ลำลูกกาคลอง 3
  ถนนเลียบคลอง 3 ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.940777  LONG : 100.670875

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,795,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10431
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 141411  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 89/149 หมูบานวราภิรมย ลำลูกกา คลอง 3
  ถนนเลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.940750  LONG : 100.669967

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,800,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08360
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 98563  เนื้อที่ : 0-0-28.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 26/922 หมูบานวรางกูล คลอง 3
  ถนนชลมารคพิจารณ ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.977229  LONG : 100.670146

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08922
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 144868  เนื้อที่ : 0-0-51.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/59 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 21 (Delight)
  ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

GPS LAT : 13.957110  LONG : 100.677073

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09882

โฉนดเลขท่ี :  141314  เน้ือที่ :  0-0-67.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 89/52 ถนนเลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก

  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา

  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.941091  LONG : 100.671569

ราคาขาย

บาท5,175,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,200,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09759
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 144810  เนื้อที่ : 0-0-55.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 79/1 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 21 (Delight)
  ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.956985  LONG : 100.684767

610 ม.

98
0 ม

.

ถ.เลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก

คล
อง

 3

ถ.ลําลูกกา ไปลําลูกกาคลอง 4

ไป อบต.บึงลาดสวาย

ไปลําลูกกาคลอง 2

ซ.ภายในโครงการ หมูบานวราภิรมย ลําลูกกาคลอง 3

ซ.งามจิตสุขศรี
ซ.งามจิตสุขศรี 2

ซ.งามจิตสุขศรี 3

คลองรังสิตประยูรศักด์ิ

2.30 กม.

150ม.

ถ.รังสิต-นครนายก

ไป ถ.ลําลูกกา

ไป ถ.พหลโยธิน ไปคลอง 3

ม.วรางกูล คลอง 3

 ถ
.ช
ลม

าร
คพ

ิจา
รณ

 

25 ม.
70 ม.

2.30 กม.

370 ม.

ไป ถ.ลำลูกกา

ไป ถ.พหลโยธิน
ไป ถ.วงแหวนรอบนอก

ถ.รังสิต-นครนายก

หมูบานวรางกูร คลอง 3 

ถ.ชลมารคพิจารณ

ซ.หลักโครงการ 

ซ.
1 ซ.
3

ซ.
2

ซ.
4

900 ม.

2.8 กม.

ไปรังสิต ไป อ.ธัญบุรีถ.รังสิต-นครนายก

ถ.ลําลูกกา ไป อ.ลําลูกกาไป ถ.พหลโยธิน

ถ.พระองคเจาสาย (ถ.เลียบคลอง 4) 

ซ.
21 ซ.
1

ซ.รวมสุข 8
ซ.รวมสุข 7
ซ.รวมสุข 6

คลอง 4

25 ม.

ถนนเลียบคลองหาฝงตะวันตก

ซอยแตเจริญ 3

ซอยแตเจริญ 1 ซอยแตเจริญ 1

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไป ถ.ลําลูกกา

940 ม.

98
0 ม

.

ถ.เลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก

คล
อง

 3

ถ.ลําลูกกา ไปลําลูกกาคลอง 4

ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ไปลําลูกกาคลอง 2

ซ.ภายในโครงการ หมูบานวราภิรมย ลําลูกกาคลอง 3

ซ.งามจิตสุขศรี
ซ.งามจิตสุขศรี 2

ซ.งามจิตสุขศรี 3

110 ม.

98
0 ม

.

ถ.เลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก

คล
อง

 3

ถ.ลําลูกกา ไปลําลูกกาคลอง 4

ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ถนน ซ.กิตติรัตน

ไปลําลูกกาคลอง 2

ซ.ภายในโครงการ หมูบานวราภิรมย ลําลูกกาคลอง 3

ซ.งามจิตสุขศรี
ซ.งามจิตสุขศรี 2

ซ.งามจิตสุขศรี 3

770 ม.

98
0 ม

.

ถ.เลียบคลอง 3 ฝงตะวันออก

คล
อง

 3

ถ.ลําลูกกา ไปลําลูกกาคลอง 4

ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ถนน ซ.กิตติรัตน

ไปลําลูกกาคลอง 2

ซ.ภายในโครงการ หมูบานวราภิรมย ลําลูกกาคลอง 3

ซ.งามจิตสุขศรี
ซ.งามจิตสุขศรี 2

ซ.งามจิตสุขศรี 3

15 ม.

2.8 กม.

ไปรังสิต ไป อ.ธัญบุรีถ.รังสิต-นครนายก

ถ.ลําลูกกาไป ถ.พหลโยธิน

ถ.พระองคเจาสาย (ถ.เลียบคลอง 4) 

ซ.
21

ซ.ภายในโครงการพฤกษาวิลเลจ 21 (Delight) ซ.ภายในโครงการพฤกษาวิลเลจ 21 (Delight)

ซ.
1

ซ.รวมสุข 8
ซ.รวมสุข 7
ซ.รวมสุข 6

คลอง 4

ไป อ.ลําลูกกา



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,797,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08212
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 116472  เนื้อที่ :  0-1-102.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/6 หมูบานวรางกูล เดอะแกรนดไพรเวทโฮม
  ซอยหลักโครงการ ถนนชลมารคพิจารณ ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.978756  LONG : 100.668024

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,335,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09783
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 107202  เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/692 หมูบานพฤกษลดา 1 รังสิต-คลอง 4
  ซอย 9/4 ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.967402  LONG : 100.677547

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,195,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08261
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 47362  เนื้อที่ : 0-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/3 ซอยจัดสรร หมู 1
  ถนนเลียบคลอง 14 ฝงตะวันตก ตำบลบึงคอไห
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.050355  LONG : 100.911886 

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,720,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09024
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 132656  เนื้อที่ : 0-0-65.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 48/116 หมูบานชารล็อตส เพลส ซอย 4
  ถนนเลียบคลองเจ็ดฝงตะวันออก ตำบลลำลูกกา
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.945412  LONG : 100.754285

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,189,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10104
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 153666  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 8/80 หมูบานสหกรณเคหะสถาน 15 ถนนลำลูกกา
  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.960031  LONG : 100.809954

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,771,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07682
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 108880  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/22 หมูบานบานฟาปยรมย (อิงนที) ซอย 12
  ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.940897  LONG : 100.735689

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,750,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08422
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 122165  เนื้อที่ : 0-0-57.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 31/353 หมูบานพฤกษาวิลเลจ 1 ซอย 53
  ถนนเลียบคลองหกวาสายลางฝงใต ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.921970  LONG : 100.720195
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,000,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06747
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 84430  เนื้อที่ : 0-0-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 31/153 หมูบานบานฟาทอฝน
  ถนนเลียบคลอง 7 ฝงตะวันตก ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.982558  LONG : 100.739898

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,750,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10429
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 155649  เนื้อที่ : 0-0-62.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 61/232 หมูบานพฤกษลดา 3 รังสิต-คลอง 4
  ถนนพระองคเจาสาย ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.975403  LONG : 100.677646

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,875,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10009
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 115786  เนื้อที่ :  0-0-72.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 59/29 หมูบานดลสิริ ถนนเลียบคลอง 9 (ฝงตะวันออก)
  ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.957137  LONG : 100.795266

คลองรังสิตประยูรศักดิ์

1.86 กม.

130 ม.

ถ.รังสิต-นครนายก

ไป ถ.ลําลูกกา

ไปคลอง 2 ไปคลอง 4

ม.วรางกูล เดอะแกรนดไพรเวทโฮม

 ถ
.ช
ลม

าร
คพ

ิจา
รณ

 

ถ.
เล
ียบ

คล
อง

 1
4

คล
อง

 1
4ซ.จัดสรร

ไปคลอง 13ไปคลอง 13

3.95 กม.

72 ม.

9.6 กม.

กม.39+995

ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ถ.รังสิต-นครนายก ไปนครนายกไปธัญบุรี

ไป อ.ลําลูกกา ไปองครักษถ.ลําลูกกา

คลอง 7

กม.15+820

1 กม.

410 ม.

15 ม.
ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ไป ถ.รังสิต-นครนายก

ซ.1
ซ.2
ซ3

ซ.4
ซ.5

ไป ถ.วงแ
หวนรอบน

อก ถ.ลําลูกกา
ไปลําลูกกาค

ลอง 8

ถ.เลียบคลองเจ็ดฝงตะวันตก

1,050 ม.
ม.บานฟาทอฝน 

ถ.เลียบคลอง 7 คล
อง

 7

คล
อง

 6

คลองหกวา
ถ.ลําลูกกา

รร.ลําลูกกา

ท่ีวาการลําลูกกา

กม.13

800 ม.

500 ม.

30 ม.

ถ.งแหวนรอบนอก (บางนา-บางปะอิน)

ถ.เลียบคลองหกวาสายลางฝงใต

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.เฟองฟู 1

ถ.ลําลูกกา

ไปเทศบาลลําลูกกา

ไปคลอง 7

 ม.พฤกษาวิลเลจ 1

ซ.53

ซ.13

ซ.50
ซ.51

1.2 กม.

200 ม.

40 ม.

100 ม. ซ.ปยรมย 12 

หมูบานบานฟาปยรมย (อิงนที)

ซ.ทางเขาหมูบานบานฟาปยรมย (อิงนที)

 ถ
.ล
ําล
ูกก

า

ไป ถ.วงแหวนตะวันออก

ไปลําลูกกาคลอง 7

800 ม.

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไป ถ.ลําลูกกา

ถ.พระเจาองคสาย

ซ.หมูบานพฤกษาลดา 3 รังสิตคลอง 4

ซ.หมูบานพฤกษาลดา 2

ซ.หมูบานวรางกูล รังสิตคลอง 4

760 ม.

 ถ.พระองคเจาสาย 

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไป ถ.ลําลูกกา

หมูบาน พฤกษลดา 1 รังสิต-คลอง 4 

ซ.ม.พฤกษลดา 1

ซ. ม.เพชรอนันต

60 ม.

ถ.เลียบคลอง 9 ฝงตะวันออก

ซ.หมูบานดลสิริ

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไป ถ.ลําลูกกา

1,100 ม.
ถ.เลียบคลองสิบ

ถ.
เล
ียบ

คล
อง

 1
1 
ฝง
ตะ
วัน

ออ
ก

ถ.
เล
ียบ

คล
อง

 9

ถ.
เล
ียบ

คล
อง

 1
1 
ฝง
ตะ
วัน

ตก

ไป จ.นครนายก 

ซ.หมูบานสหกรณเคหะสถาน 15 

ถ.ลําลูกกาไป ถ.พหลโยธิน

ถ.เลียบคลองเจ็ดฝงตะวันออก



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,562,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10285
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 59152  เนื้อที่ : 0-1-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 10/5 หมู 8 หมูบานเกษตรนนทรี 1
  ถนนเลียบคลองหกฝงตะวันออก ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.971200  LONG : 100.733002
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,800,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09064
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 119607  เนื้อที่ : 0-0-81 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/142 หมูบานวราบดินทร ซอยภายในโครงการ
  ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.939741  LONG : 100.714067

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,600,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08176
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 150452  เนื้อที่ : 0-0-58.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 88/133 หมูบานเดอะทรัสต วิลล วัชรพล-หทัยราษฎร
  ซอย 26 ถนนหทัยราษฏร ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.922461  LONG : 100.718991
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,100,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07631
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 140340  เนื้อที่ :  0-0-43.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69/309 หมูบานวราบดินทร (โซนจามจุรี) ซอย 3/1
  ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.941991  LONG : 100.716133

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,134,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06977
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 121430  เนื้อที่ :  0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 81/89 หมูบานบานฟาปยรมย พฤกษวารี ซอย 2/1
  ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.939756  LONG : 100.733566
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,750,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04478
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 49569-70  เนื้อท่ี : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 59/201-202 หมูบานพรรมเย็นวิลลา ถนนเสมาฟาคราม
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.965422  LONG : 100.643867

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,231,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04718
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 74816  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/183 โครงการตลาด ช.ชัชวาลยวงษ 
  ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.949859  LONG : 100.641341
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,231,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04719
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 74817  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 11/184 โครงการตลาด ช.ชัชวาลยวงษ
  ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT :  13.949873  LONG : 100.641306

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,002,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01378
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 239/73 ชั้น 8  เนื้อที่ : 66.80 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 239/73 ชั้น 8 โครงการสราสินีสวีท คอนโดเทล 1
  ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.943408  LONG : 100.638362
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,277,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 05-88-01900
หองชุดพักอาศัย

หองชุดเลขที่ : 88/61 ชั้น 11  เนื้อที่ : 60 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 88/61 อาคาร ชั้น 11 อาคาร 1
  โครงการนนทรี พารควิลล ถนนลำลูกกา
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.936771  LONG : 100.700089

230 ม.

60 ม.

35 ม.

650 ม.

ไป ถ.ไหลโยธิน

ถ.วงแหวนรอบนอก (บางนา-บางปะอิน)

ไปบางปะอิน)

ไป ถ.บางนา-ตราด

ถ.ลําลูกกา ไปคลอง 9

ม.วราบดินทร 

ทางเขา ม.วราบดินทร 

ซ.1
ซ.2

ซ.3
ซ.4

1.5 กม.

570 ม.

ไป ถ.รังสิต-นครนายก
ถ.
วง
แห

วน
รอ
บน

อก

 ถ.ลําลูกกา ไปคลอง 7ไป ถ.พหลโยธิน 

ไป ถ.สายไหม
ไป ถ.รามอินทรา

ไปมีนบุรี

ม.เดอะทรัสต วิลล 

ซ.26

 ถ.หทัยราษฏร 

800 ม.

50 ม.

30 ม.
30 ม.

60 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน

ถ.วงแหวนรอบนอก

หมูบานวราบดินทร (โซนจามจุรี) 

ถ.ลําลูกกา

ถ.หทัยราษฏร
ไปบางนา-ตราด

ไป ถ.สายใหม ไปมีนบุรี

ไป อ.ลําลูกกา

ซ.2

ไป ถ.วงแหวนรอบนอก ไปคลอง 8

หมูบานบานฟาปยรมย พฤกษวารี
ซ.หมูบานบานฟาปยรมย

ถ.ลําลูกกา

860 ม.

200 ม.

140 ม.
ซ. 2/1  ซ. 1  

ซ.1/2

ดอนเมือง

ถ.พหลโยธิน

สนามธูปเตมีย

ไปบางปะอิน

ถ.
เส
มา

ฟา
คร
าม

 

ไปรังสิต

ไปมีนบุรีถ.ลําลูกกา

ถ.เลียบคลองสาม

ม.พรรมเย็นวิลลา 

พรรมเย็น วิลลา ซอย 1

1.5 กม.

200 ม.

100 ม.

ไปสะพานใหม ไปคลอง 3

ไปรังสิต

ถ.
ลํา
ลูก

กา

สราสินีสวีท คอนโดเทล 1

ซ.พหลโยธิน 62

ซ.วิเชียร 3
ซ.วิเชียร2

ถ.
พห

ลโ
ยธ
ิน

ไป ถ.พหลโยธิน

ซ.ชื่นสินธ์ิ 39 แยก 1

ซ.วิเชียร 4

ไป ถ.พหลโยธิน ถ.ลําลูกกา ไปลําลูกกา

หมูบานเกษตรนนทรี 1

ถ.เลียบคลองหกฝงตะวันออก

ทา
งห

ลว
งช
นบ

ท 
30

04

ถ.เลียบคลองหกฝงตะวันตก

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไปคลองสาม

ถ.เสมาฟาคราม

ถ.ลําลูกกา
ซ.ลําลูกกา 11/2

150 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไปคลองสาม

ถ.เสมาฟาคราม

ถ.ลําลูกกา
ซ.ลําลูกกา 11/2

154 ม.

350 ม.

ไป ถ.พหลโยธิน
ไป ถ.นิมิตใหมถ.ลําลูกกา

โครงการนนทรี พารควิลล 

ตลาด
ช.ชัชวาลยวงษ ตลาด

ช.ชัชวาลยวงษ



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,725,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04565
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 65449  เนื้อที่ : 0-0-23.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45/153 หมูบานลัลลี่วิลล ซอยลำลูกกา 1 (วัดลาดสนุน)
  ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.971082  LONG : 100.636515
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03443
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 38292  เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 100/355 หมูบานธารารินทร
  ซอยรังสิต-นครนายก 56 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.976321  LONG : 100.654841

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,530,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04455
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 149917  เนื้อที่ : 0-0-40.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/27 หมูบานเดอะเฟรสโฮม รังสิต-ลำลูกกา คลอง 2
  ถนนเสมาฟาคราม ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.97386  LONG : 100.65451
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,783,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04151
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 130210  เนื้อที่ :  0-0-23.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 53/2424 หมูบานพฤกษา 20 ซอย ลำลูกกา 11/14
  ถนนเสมาฟาคราม (ลำลูกกา 11) ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.956109  LONG : 100.662121

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,300,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04094
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 88022  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/430 หมูบานบุศรินทร ซอย 9
  ถนนฟาคราม (ซ.ลำลูกกา 11) ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.966005  LONG : 100.652427
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,208,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04575
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 70047  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 365/3 ซอยเปยรนนท 4 ถนนประชาอุทิศ
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.939998  LONG : 100.654153

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท978,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04419
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 41222  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 27/326 หมูบานรมเย็นวิลลา (ซ.1/4)
  ซอยลำลูกกา 11/2 ถนนเสมาฟาคราม ตำบลคูคต
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.950567  LONG : 100.650397
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,081,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04600
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 104117  เนื้อที่ : 0-0-24 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 22/156 หมูบานกรีนการเดนโฮม ซอย 10
  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงคอไห
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.047132  LONG : 100.856588

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท920,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04533
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 73117  เนื้อที่ : 0-0-16.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 95/96 หมูบานหมอนทองวิลลา
  ถนนเลียบคลอง 8 ฝงตะวันออก ตำบลลำลูกกา
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.953354  LONG : 100.777578
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท750,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03815
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 95610  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/428 หมูบานพฤกษา 7 ซอย 41
  ถนนเลียบคลอง 8 ตำบลลำลูกกา
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 14.016870  LONG : 100.769137
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ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันท่ี 19 เม.ย. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,645,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04609
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 164342  เนื้อที่ : 0-0-25.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 56/305 หมูบานไอลีพ ลำลูกกา คลอง 3
  ถนนชลมารคพิจารณ ตำบลลาดสวาย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.95261  LONG : 100.67045
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,925,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04465
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 142871  เนื้อที่ :  0-0-20.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 23/235 หมูบานไอ-ดีไซน ลำลูกกา คลอง 3
  ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.941796  LONG : 100.674247

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,725,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04376
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 118912  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 99/101 หมูบานบานสวัสดี ซอยหนองระแหง
  ถนนหทัยราษฎร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.920159  LONG : 100.687914
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,600,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04264
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 80530  เนื้อที่ : 0-0-27.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 71/172 หมูบานคัทลียาวิลล ซอยลำลูกกา 49
  ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.941031  LONG : 100.675529

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,553,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04196
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 99757  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69/434 หมูบานธนารมณ ซอยธนารมณ 1
  ถนนหทัยราษฎร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.919790  LONG : 100.693078
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,950,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03894
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 149793  เนื้อที่ : 0-0-27.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 99/194 หมูบานเดอะทรัสตทาวนโฮม วงแหวน-ลำลูกกา
  ซอย 15 ถนนเลียบคลองหกวาสายลางฝงใต
  ตำบลบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.926309  LONG : 100.718182

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,610,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04522
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 79283  เนื้อที่ : 0-0-25.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 49/225 หมูบานฉัตรณรงควิลลา โครงการ 5 ซอย 1
  ถนนเลียบคลอง 7 ฝงตะวันตก ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.954756  LONG : 100.745155
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,400,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03955
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 128589  เนื้อที่ : 0-0-31.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/72 หมูบานแพรมาพร ลำลูกกาคลอง 7 ซอย 16
  ถนนเลียบคลอง 7 ฝงตะวันตก ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.955835  LONG : 100.739369

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,000,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03421
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 128618  เนื้อที่ : 0-0-21.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50/22 หมูบานแพรมาพร ลำลูกกา คลอง 7 ซอย 19
  ถนนเลียบคลอง 7 ฝงตะวันตก ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.955796  LONG : 100.738180
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท805,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04433
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 55644  เนื้อที่ : 0-0-16.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 60/17 หมูบานซิตี้โฮม วิลเลจ 1
  ถนนเลียบคลอง 7 (ฝงตะวันตก) ตำบลบึงคำพรอย
  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.963332  LONG : 100.738549
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ถนนหทัยราษฎร 

25 ม.

125 ม.

ซ.ม. ฉัตรณรงควิลลา โครงการ 5

หมูบาน ฉัตรณรงควิลลา โครงการ 5 

ไป ถ.รังสิต-นครนายก 

ไป ถ.ลําลูกกา

 ถ
นน

 เ
ลีย

บค
ลอ

ง 
7 
ฝง
ตะ
วัน

ตก

ซอย 1 

850 ม.

ไปธัญบุรี

ไป ถ.ลําลูกกา

หมูบาน ซิตี้โฮม วิลเลจ 1

 ถ
นน

 เ
ลีย

บค
ลอ

ง 
7 
ฝง
ตะ
วัน

ตก




