
ทรัพยเดน ทำเลดี : จังหวัดสงขลา

• หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาดใหญใน โทร. 074-423638-40, คุณมนตรี เดชะติน โทร. 081-836-7947
 คุณกลวัชร ธรรมใจ โทร. 080-060-2375, คุณจิรนันท สังขดวงยาง โทร. 081-837-3895
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธันยชนก ไชนาพันธุพิพัฒน โทร. 02-273-2389, 081-839-6913 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

บานพักอาศัย ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
อาคารโรงงาน โกดัง และ ที่ดินวางเปลา 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,880,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04106
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 15940, 15944  เนื้อที่ : 0-0-22.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 139/4 หมูบานปองสุข ซอยโพธ์ิเงิน ถนนนวมินทร
  ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.173803  LONG : 100.595563
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,850,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03972
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 43964  เนื้อที่ : 0-0-24.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ซอยถนนราษฎรอุทิศ 2 ซ.3 ถนนราษฎรอุทิศ
  ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.183802  LONG : 100.595758

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,376,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 09-88-00574
อาคารโรงงาน

โฉนดเลขที่ : 61790  เนื้อที่ : 2-2-25.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/3 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสงขลา-นาทวี (ทล.408)
  ตำบลทุงหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.083979  LONG : 100.643498
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท750,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10499
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 55145  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโครงการหาดสงขลา ซอยถนนเทพสุนทร 2
  ถนนเลียบชายทะเล ตำบลเกาะแตว อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.124570  LONG : 100.657027

 

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04015

โฉนดเลขท่ี : 57153  เน้ือที่ : 0-0-30.20 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 140/35 ถนนติณสูลานนท

  ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา

  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.172828  LONG : 100.592982

ราคาขาย

บาท5,300,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08913

โฉนดตราจองเลขที่ : 2674  เน้ือที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 25/189 ซอยสวนตูล 13

  ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 5 ตำบลเขารูปชาง

  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.146764  LONG : 100.612393

ราคาขาย

บาท3,501,000

อ.เ
มือ

งส
งข
ลา

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09787

โฉนดเลขท่ี : 83140  เน้ือที่ : 0-0-63.60 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 303/20 หมูบาน เบญจพร
  ซอยเบญจพรโพธ์ิทอง ถนนนวมินทร
  ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา
  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.166380  LONG : 100.595247

ราคาขาย

บาท5,854,000

ทะเลสาปสงขลา

ซ.อุดมพร 2

ซ.อุดมพร 1

ซ.โพธิ์เงิน

ถ.ติณ
สูลานนท

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.นวมินทร

ซ.ไมมีชื่อ ไป ถ.ราษฎรอุทิศ 1
คลองสำโรง

ไปทาเทียบเรือสงขลา

กม.1

250 ม.

 ถ.กาญจนวานิช (ทล.407) 

 ไป ถ.กาญจนวานิช ซ.13

 ถ.นวมินทร

ถ.ติณสูลานนท -

ไป รร.นวมินทร

ไป อ.หาดใหญ ไปตัวเมืองสงขลา

ไปตัวเมืองสงขลา

ไป รพ.สงขลา ไปตัวเมืองสงขลา

กม.0+800

100 ม.

ถ.เลียบทางรถไฟ

กม.1

ม.ปองสุข

ซ.
โพ
ธิ์เ
งิน

 

200 ม.

ถ.ไทรบุรี ซ.11

ถ.เตาหลวง

ไป ถ.ไทรบุรี

ถ.
พิส

ิฐต
าน

นท
 ไป ถ.ไทรบุรี

ไป จ.สงขลา

ซ.ถนนราษฎรอุทิศ 2 ซ.3

ซ.ถนนราษฎรอุทิศ 2 ซ.4
ซ.ถนนราษฎรอุทิศ 2 ซ.5

ถน
นร

าษ
ฎร

อุทิ
ศ 

2

ถน
นร

าษ
ฎร

อุทิ
ศ 

1

 ซอย เบญจพรโพธ์ิทอง 

ถนนนวมินทร 

ซ.โชคอนันต

ซ.ทองหว่ันอุทิศ 4

ไปถนนราษฎรอุทิศ

ถนนตินสูลานนท

ไป รพ.สงขลา

ทะเลสาบสงขลา

กม.3
150 ม.

750 ม.

390 ม.

300 ม. ซอยถาวร

ซ.วิเชียรบุรี

ถนนวิเชียรบุรีซ.ศรีวิชัย

ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 5 ไปสวนสัตวสงขลา

ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.408)

ซ.สวนสัตว 13 

ซ.สวนสัตว 14

ซ.สวนสัตว 12

ซ.ชัยมิตร
ซ.ปยมิตร

เขาตัวเมืองสงขลา ลําเหมืองสาธารณประโยชน

จุดโยงยึด

ถนนสงขลา-นาทวี (ทล.408)

ถนนบานยางงาม

ไป อ.จะนะวัดอางทอง

415 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.เทพสุนทร 1

ถ.เทพสุนทร 2
ถ.เลียบชายทะเล

จุดสิ้นสุดสาธาณูประโภค

ไป ต.เขารูปชาง

ไปบานนาทับ

50 ม.
จุดโยงยึด



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.เทพา

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,128,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09535
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 17856, 17859-64, 17868, 17944-45
เนื้อที่ : 16-0-67.90 ไร
ที่ตั้ง : ซอย สายทาดี-นาเกาะ ถนนสายเทพา-ปากน้ำ (ทล.4085)
  ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.844866  LONG : 100.956536
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,728,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00507
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 1548  เนื้อที่ : 0-1-6 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ถนนเทพา-ปากน้ำเทพา (4085)
  ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.838822  LONG : 100.953809

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,541,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10418
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 4693  เนื้อที่ : 12-0-84 ไร
ที่ตั้ง : ซอยถนนสายโท 6 ถนนสายลำไพล-โคกโพธ์ิ (ทล.42)
  ตำบลทามวง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.752165  LONG : 101.008591
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,410,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10338
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 9895  เนื้อที่ : 5-3-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานนาจวก-บานกระอาน
  ตำบลทามวง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.701983  LONG : 101.034885

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00519

โฉนดเลขท่ี : 17495
เนื้อที่ : 7-0-87.70 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 134 ถนน สายทาฤดี-บอน้ำสม

  ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.838495  LONG : 100.939485

ราคาขาย

บาท7,160,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08970

โฉนดเลขท่ี : 4694
เนื้อที่ : 9-3-97 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 86 ซอย 4 ถนนสายโท 6

  ตำบลทามวง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.752557  LONG 101.008646: 

ราคาขาย

บาท3,446,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08475

โฉนดเลขท่ี : 24245
เนื้อที่ : 1-3-67 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 4 ถนนสายบานนาจวก-บานกระอาน

  ตำบลทามวง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.704899  LONG : 101.030353

ราคาขาย

บาท1,193,000

กม.4

กม.5

กม.2

1.8
 ก
ม. กม.6

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.สายทาฤดี-บอนํ้าสม 

ไป รร.บานบอนํ้าสม 

ถ.สายเทพา-ปากนํ้าเทพา (ทล.4085)

ไปสี่แยกพระพุทธ

ไปส่ีแยกลําไพล

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : สปส.บางสวนปลูกสรางล้ำบนที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

กม.67

2.5 กม.
ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.4

ซ.5

ซ.4

ถ.
สา
ยโ
ท 

4

ถ.
สา
ยโ
ท 

6

ไป ถ.สายโท 2

ไป ถ.สายโท 2
ไปบานตาแปด ไปบานตาแปด

ไปบานแมกง

ถ.
สา
ยโ
ท 

8

ไป อ.โคกโพธิ์ถ.สายลําไพล-โคกโพธ์ิ (ทล.42)ไปแยกลําไพล

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอเลี้ยงกุง 3 บอ ที่ดินบางสวนมีความเสี่ยง
  อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

กม.67

กม.68
กม.1

กม.2

2.44 กม.
ซ.ไมมีชื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.4

ซ.5

ซ.4

ไป อ.โคกโพธ์ิ
ถ.สายลําไพล-โคกโพธ์ิ (ทล.42)

ถ.
สา
ยโ
ท 

4

ถ.
สา
ยโ
ท 

6

ไป ถ.สายโท 2

ไป ถ.สายโท 2
ไปบานตาแปด ไปบานตาแปด

ไป
บา

นแ
มก

ง

ถ.
สา
ยบ

าน
ทุง

ทว
ด-
บา

นค
วน

ติห
มุน

ไปแยกลําไพล

กม.1

กม.12

3 กม.

2.4 กม.

200 ม.

135 ม.

กม.69กม.68

ถ.สายบานนาจวก-บานกระอาน 

ไปบานกระอาน 

ถ.สายลําไพล-โคกโพธ์ิ (ทล.42)
ไปแยกลําไพล

ไป อ.โคกโพธ์ิ 

ไป อ.โคกโพธ์ิ 

ถ.สายพรุชิง-ทําคลอง

ถ.สายบานนาจวก-บานกระอาน 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปหาดใหญ
ไปหาดใหญ

ไปสะบายอย

ไปบานน้ําสม

ถ.สายเทพา-ปากน้ํา (ทล.4085)

ซ.นาดี-นาเกาะ หมูที่ 4

จุดโยงยึด

55 ม.
จุดโยงยึด

ไปลําไพล

ไปสี่แยกพระพุทธ

ถ.สายเทพา-ปากนํ้าเทพา (ทล.4085)

ซ.ไมมีชื่อ 



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.น
าท

วี รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09696

โฉนดเลขท่ี :  3245, 3342  เน้ือที่ : 0-2-33.55 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยถนนปลัดกาน

  ถนนสายนาทวี-บานประกอบ (ทล.408)

  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.738324  LONG : 100.695277

ราคาขาย

บาท16,391,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10090

โฉนดเลขที่ : 7245
เนื้อที่ : 0-2-80.50 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 333 ถนนเลนุกูล ตำบลนาทวี

  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.742846  LONG : 100.689233

ราคาขาย

บาท10,754,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09511

โฉนดเลขท่ี : 33720  เน้ือที่ : 0-2-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 92/14 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายบานทับชาง-บานลุม

  ตำบลทับชาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.552794  LONG : 100.645342

ราคาขาย

บาท1,839,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,986,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-05940
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 4997  เนื้อที่ : 2-1-89 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 5, 68, 68/1, 68/2, 76, 78
  ถนนทางหลวงสายทุงหมอแตก-สข.(11011)
  แยกจากถนนสายวังบวบ-สะพานไมแกน
  ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.752995  LONG : 100.727314
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,180,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09678
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2706  เนื้อที่ : 0-0-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 113/6 ถนนเพชรเกษม (ทล.42)
  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.736257  LONG : 100.705105

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,266,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10226
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 37564  เนื้อที่ : 1-0-72 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสะพานไมแกน-บานวังบวบ
  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.743231  LONG : 100.7076151
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,005,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10413
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 31834  เนื้อที่ : 0-1-14.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยปลอด-แกวอุทิศ 1 ถนนสายนาทวี-โคกโพธ์ิ (ทล.42)
  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.706300  LONG : 100.745637 บาท
ราคา
พิเศษ 603,000603,000

สถานีอนามัย
วังบวบ

รร.วังบวบ

อบต.
วังบวบ

ไปสะพานไมแกน

ถ.ภายในหมูบาน ไปจะนะ

¡Á.4 200 Á.

800 Á.

80 Á.

ถ.สายวังบวบ-สะพานไมแกน

ทางหลวงชนบทสายทุงหมอแตก-สข.(11011)

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.51
กม.2

กม.1

กม.0

750 ม.

70 ม.

กม.31ถ.เพชรเกษมไปตลาดคลองแงะ ไป อ.เทพา

ถ.สายสงขลา-นาทวี (ทล.408)

ถ.สายสะพานไมแกน-บานวังบวบ
หมายเหตุ : ที่ดินอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ
  ราคาพิเศษน้ีใหสิทธิ์เสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

คลองสาธารณประโยชน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.
ปล

อด
-แ
กว

ถ.สายนาทวี-โคกโพธิ์ (ทล.42)

ไปสวนยางพารา

กม.37

300 ม.

155 ม.

ไปลําไพลไปนาทวี

ไปคลองแงะ

ไปเทพา

ไปบานประกอบ

ถ.
ปลั
ดก
าน

ถ.สายเทพา-โคกโพธ์ิ (ทล.42)
235 ม.

ถนนสายนาทวี-บานประกอบ (ทล.408)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.พัดทองรําลึก

ไป อ.สะเดา

ไป อ.โคกโพธิ์

ไป จ.สงขลา

70 ม.

ถ.เลนุกูล 

ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมี
ชื่อ 

45 ม.

ถ.สายบานทับชาง-บานลุม 

ไปบานลุม 

ถ.สายบานลุม-บานเกาะจง

ไปบานเกาะจง

ไป ถ.สายนาทวี-บานประกอบ

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปลําไพล

ไปบานวังใตไปสะเดา

ถ.เพชรเกษม (ทล.42)

90 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.สะบายอย
อ.บางกล่ำ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,497,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-03379
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 52  เนื้อที่ : 0-1-73 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 42/1 ถนนสายสะบายอย-ควนหินกอง (สข.3076)
  ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.631167  LONG : 101.000282
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท983,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-02773
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 582  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ไมปรากฎเลขท่ี ถนนสายสะบายอย-ทุงพอ
  ตำบลทุงพอ อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.588620  LONG : 100.913330

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท291,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-02762
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 6010 (เดิม นส. 3 ก.18)  เนื้อที่ : 0-0-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 106/4 หมู 1
  ถนนสายสะบายอย-ควนหินกอง (อบจ.3076)
  ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.631635  LONG : 101.002663
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท290,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-02731
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 19  เนื้อที่ : 0-0-35 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 106/3 หมู 1
  ถนนสายสะบายอย-ควนหินกอง (อบจ.3076)
  ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.631614  LONG : 101.002694

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09943

โฉนดเลขท่ี : 20860  เน้ือที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนสายบานเขาแดง-ทุงพอ

  ตำบลเขาแดง อำเภอสะบายอย

  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.552684  LONG : 100.839682

ราคาขาย

บาท6,210,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09938

โฉนดเลขที่ : 27948  เน้ือที่ : 0-0-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 219/46 หมูบานสกายปารค
  ซอยสามัคคีพัฒนา 1 ถนนลพบุรีราเมศวร (ทล.414)

  ตำบลทาชาง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.015560  LONG : 100.425941

ราคาขาย

บาท4,888,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09035

โฉนดเลขท่ี : 12799  เน้ือที่ : 0-1-31 ไร
ที่ตั้ง : ซอย หลังปมซัสโก 1
  ถนนลพบุรีราเมศวร (ทล.414)

  ตำบลทาชาง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.023780  LONG : 100.437894

ราคาขาย

บาท2,186,000

1 งัรอืบะส.ซ

290 ม.

(นูรูลอิฮซาน)
สถานีอนามัย
ตำบลเปยน

ถ.สายสะบายอย-ยะหา

)5804.ลท( ลพไำล-ยอยาบะส-าหะยยาส.ถ

130 ม.

7 กม.

(นูรูลอิฮซาน)

)5804.ลท( ลพไำล-ยอยาบะส-าหะยยาส.ถ

130 ม.

7 กม.

(นูรูลอิฮซาน)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.มะปริงงาม

ถ.สายบานเขาแดง-ทุงพอ

ไปทุงพอ

ไปบานถํ้าตลอด

35 ม.

185 ม.

ถ.ลพบุรีเมศวร (ทล.414)

ซ.สามัคค
ีพัฒนา 1

ไปรัตภูมิ

ไปสงขลา
ซ.หมูบานสกายปารค

ถ.ล
พบุ
รีเม
ศว
ร (
ทล

.41
4)

ไปแยกโคกนา

ไป อ.หาดใหญ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.หลังปมซัสโก 1 174 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

อ.ห
าด
ให
ญ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,002,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09935
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 2813  เนื้อที่ : 0-0-47.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 413 ถนนกาญจนวนิช
  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.939046  LONG : 100.470601

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,060,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-09828
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 227759  เนื้อที่ : 0-0-53.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 689/89 ซอยปาลมสปริง วิลล
  ถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ (ทล.43) ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.983159  LONG : 100.439183
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,040,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-07875
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 213213  เนื้อที่ : 0-1-9.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/2 ซอยพรหมคีรี ถนนกาญจนวนิช (ทล.407)
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.033096  LONG : 100.496650

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08054

โฉนดเลขท่ี : 123302-6, 144254
เนื้อที่ : 0-2-20.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/8 ซอยถนนรัตนอุทิศ ซอย 2
  ถนนรัตนอุทิศ ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.012770  LONG : 100.461501

ราคาขาย

บาท17,375,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09778

โฉนดเลขท่ี : 203823-24  เน้ือที่ : 0-0-51 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 902/114 หมูบานประกายทอง
  ซอยถนนชลประทาน
  ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลควนลัง
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.001323  LONG : 100.422770

ราคาขาย

บาท5,405,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08128

โฉนดเลขท่ี : 206727  เน้ือที่ :  0-0-48 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 902/95 หมูบานประกายทอง
  ซอยหมูบานประกายทอง
  ถนนเลียบคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.999366  LONG : 100.423147

ราคาขาย

บาท4,290,000

 

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,315,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-06562
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 206360-62  เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 902/146 หมูบานประกายทอง (เฟส 2)
  ซอยประกายทอง ซอย 7 ถนนสนามบิน-หาดใหญ
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.001380  LONG : 100.423503

84 ม.ถนนรัตนอุทิศ ซ.2 

ถนนบุญแกวอุทิศ

ถนนสาลี

ถนนจันทสุวรรณ

ถนนรัตนอุทิศ ซ.3

ถนนรัตนอุทิศ ซ.3

ถนนรัตนอุทิศ ซ.5

ถน
นร

าษ
ฎร

อุท
ิศ

ถนนรัตนอุทิศ ซ.12

ถนนรัตนอุทิศ ซ.15ไป ถ.สัจจกุล ไป ถ.สัจจกุล

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.
รัต
นอุ

ทิศ
 

800 ม.

300 ม.

ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.สายเลี่ยงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.กาญจนวนิช (ทล.4)

ไป ถ.ลพบุรีร
าเมศวร

ไปทาอากาศย
านหาดใหญ

ถ.สายหาดให
ญ-สนามบิน (

ทล.4135)

ม.ประกายทอง (เฟส 2)

ซ.ประกายทอง ซ.9ซ.1

ซ.3
ซ.5

ซ.2

ซ.4

ซ.6

ซ.11

ถ.เลียบคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา 

คลองสงน้ำสายใหญฝงขวา 

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.เพชรเกษม

ซ.7ถ.ประกายท
อง

800 ม.

78 ม.

ถ.สายเลี่ยงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.กาญจนวนิช (ทล.4)

ไป ถ.ลพบุรีร
าเมศวร

ไปทาอากาศย
านหาดใหญ

ถ.สายหาดให
ญ-สนามบิน (

ทล.4135)

ม.ประกายทอง (เฟส 2)

ถ.ประกายท
อง

ซ.ประกายทอง ซอย 7 

ถ.เลียบคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา 

คลองสงน้ำสายใหญฝงขวา 

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.ประกายท
อง

800 ม.

250 ม.

79 ม.

ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ (ทล.43)

ไป ถ.กาญจนวนิช (ทล.4)

ไป ถ.ลพบุรีร
าเมศวร

ไปทาอากาศย
านหาดใหญ

ถ.สายหาดให
ญ-สนามบิน (

ทล.4135)

ม.ประกายทอง (เฟส 2)

ถ.ประกายท
องถ.ประกายท

อง ซ.ประกายทอง ซอย 7 

ถ.เลียบคลองสงน้ำสายใหญฝงขวา 

ไป ถ.เพชรเกษม

ไป ถ.เพชรเกษม

ซ.ไมมีชื่อ 

650 ม.

142 ม.

ไป อ.เมืองสงขลา

ถ.เพชรเกษม ซ.2
ไป ถ.เพชรเกษม 

ถ.ลักษณะสุวรรณ

ถ.กาญจนวนิช (ทล.407)

ซ.กาญจนวนิช 6

ถ.พิทักษเมือง ซ.1
ซ.กาญจนวนิช 8

ซ.พรหมคีรี

ซ.ชํานาญ

ซ.ศรีธรรมโชติ

ซ.สุวรรณหงส

ไปสามแยกคอหงส

ถ.กาญจนวนิช

ถ.คลองยาใต

ไปตัวเมืองหาดใหญ

ไป อ.สะเดา

ถ.บานพ
รุธานี

ถถถถถถถถถถถถถถถถถ
48 ม.

ซอยปาลมสปริง ว
ิลล 

ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ (ทล.43) 

ถ.เพชรเกษม (ทล.4) 

ไป จ.พัทลุง



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,625,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04326
อาคารพาณิชย

โฉนดตราจอง : 6256  เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 29/15 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.997877  LONG : 100.473721
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,600,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04649
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 277254  เนื้อที่ :  0-0-18.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 132 ถนนรัตนอุทิศ ตำบลหาดใหญ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.016540  LONG : 100.462111

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท5,700,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04209
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 29024-25  เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 121, 123 ถนนกาญจนวนิช (ทล.4)
  ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.870647  LONG : 100.470545
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท3,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 04-88-04415
อาคารพาณิชย

โฉนดเลขที่ : 262007  เนื้อที่ : 0-0-19.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 74/28 หมูบานบานตลาดน้ำคลองแห
  ซอยถนนราษฎรสามัคคี ถนนลพบุรีราเมศวร (ทล.414)
  ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ จังหวัด สงขลา

GPS LAT : 7.047767  LONG : 100.472978

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08178

โฉนดเลขท่ี : 95337  เน้ือที่ : 0-1-16.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ซอยโสบุญอนุสรณ

  ถนนกาญจนวนิช (ทล.407) ตำบลหาดใหญ

  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.046541  LONG : 100.503545

ราคาขาย

บาท9,428,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04145

โฉนดเลขที่ : 109193  เนื้อที่ :  0-0-25.30 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 331 หมูบานรุงทิวาปารค
  ซอยถนนเพชรเกษม 11 ถนนเพชรเกษม

  ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.014241  LONG : 100.487992

ราคาขาย

บาท8,900,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-03833

โฉนดเลขท่ี : 7129
เนื้อที่ : 0-0-23.90 ไร

ที่ตั้ง :  เลขที่ 7/39 ถนนจิระนคร ตำบลหาดใหญ

  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.013451  LONG : 100.477397

ราคาขาย

บาท8,200,000

60 ม.

เขาเมืองหาดใหญ ถ.เพชรเกษม (ทล.4)

ซ.โสบุญอนุสรณ 

ไป จ.สงขลา

ถ.กาญจนวนิช (ทล.407)

ถนน กาญจนวนิช ซอย 3

ถนน กาญจนวนิช ซอย 4

511 ม.

ถ.ประชายินดี

ถ.วงควานิช

ไป ถ.ศุภสารรังสรรค

ถ.เพชรเกษม

ซ.เพชรเกษม 11

ซ.เพชรเกษม 11/1

ซ.เพชรเกษม 11/2
ซ.เพชรเกษม 11/3

ซ.สุวรรณโฌ
ซ.เพชรเกษม 7

ซ.เพชรเกษม 9

ไปแยกคอหงษไปวงเวียนน้ําพุ

ถนนจิระนคร

ถ.เพชร
เกษม (ท

ล.4) 
ไป ถ.ก

าญจวนิ
ช

ถ.จุติอนุสรณ

ถ.ประธานอุทิศ

วงเวียนน้ำพุ

ถ.นิพัทธสงเคราะห 2 ซ.3

ถ.นิพัทธ
สงเคราะ

ห 1

ถ.นิพัทธสงเคราะห 1 ซ.5
ถ.นิพัทธส

งเคราะห 1
 ซ.2

รร.หาดให
ญวิทยาลัย

ถ.นิพัทธสงเคราะห 1 ซ.7 ถ.นิพัทธสงเค
ราะห 1 ซ.6

ประมาณ 370 ม.

หมายเหตุ : เปดทะลุถึงกันทุกชั้น

ไป อ.หาดใหญ

ไป อ.สะเดา

ถ.เทศบาล 16

ถ.เทศบาล 5

ถ.เทศบาล 7

ถ.เทศบาล 9

ถ.เทศบาล 11

ถ.เทศบาล 13

 ถ
.ก
าญ

จน
วา
นิช

 (ท
ล.

40
7)

 

900 ม.

กม.43

กม.44

10 ม.
ไปหาดใหญใน 

ไปสถานีขนสงหาดใหญ

ไปหางไดอา
นา

ถ.ศรีภูวนารถ

ซ.ศรีภูวนารถ

ไป รร.แสงทอง

8 ม.

ถ.รัตนอุทิศ

ซ.รัตนอุทิศ10ซ.รัตนอุทิศ 12

ไป ถ.สัจจกุล
ไป ถ.ลพบุรีเมศวร (ทล.414)

ไป ถ.ราษฎรอุทิศ

ไป ถ.สมานโชค

ถ.สมานโชค

จุดโยงยึด

ถ.ประชาอุทิศ

ถ.ลพบุรีเมศวร (ทล.414)

ถ.ราษฎรสามัคคี

ไป ถ.นวลแกวอุทิศ

ไป จ.สงขลา

ไป จ.พัทลุง

100 ม.



หมายเหตุ : เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ
  ทรัพยสินทุกรายการขายตามสภาพ คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงที่ตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคล่ือนจากสภาพความเปนจริงได
  ผูซื้อตองตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย ณ สถานที่ตั้งทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03948
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 247835  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 72 (111/99) หมูบานมีสุข ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสามัคคี ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.990580  LONG : 100.472224
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04250
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 250666  เนื้อที่ : 0-0-22.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 118/320 หมูบานมีสุข ซอยไมมีชื่อ ถนนสามัคคี
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.990456  LONG : 100.472451

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท2,500,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04286
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 237071  เนื้อที่ : 0-0-21 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 91/38 หมูบานทรัพยจุไร
  ซอยสำราญโรจน ถนนรวมอุทิศ ตำบลคลองแห
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.045950  LONG : 100.484220
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,850,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-03973
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 216689  เนื้อที่ : 0-0-24.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 41/6 หมูบานรมฉัตร
  ถนนสายบานทาแซ-บานหาร (ทล.414)
  ตำบลคลองอูตะเภา อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.032491  LONG : 100.447269

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03530

โฉนดเลขท่ี : 78535  เน้ือท่ี : 0-0-51.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 35, 37 หมูบาน ดีแลนด
  ซอยถนนดีแลนด 1 และ 2 ถนนพลพิชัย
  ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.995158  LONG : 100.464131

ราคาขาย

บาท5,800,000

 

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-04488

โฉนดเลขท่ี : 223755  เน้ือที่ : 0-0-31 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 49/10 ถนนหยงสตาร

  ตำบลบานพรุ อำเภอหาดใหญ

  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.945138  LONG : 100.468150

ราคาขาย

บาท3,450,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03934

โฉนดเลขท่ี : 5836  เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 186/44 หมูบานพุทธรักษา
  ซอยไมมีชื่อ ถนนบานคลองเตย-บานคลองเปล
  ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.035823  LONG : 100.485178

ราคาขาย

บาท2,720,000

24 ม.

กม.29

ซ.ถนนดีแลนด 1ถ.บุญเลิศ 1
ไปวัดทาเตียน

ไป ถ.เพชรเกษม

ถ.ศรีภูวนารถ

ถ.พลพิชัย

ถ.เลี่ยงเมืองหาดใหญ  (ทล.43) ไปแยกคลองหวะ
ไปบานพรุ

ไป ถ.กาญจวนิช

ซ.ถนนดีแลนด 2

ซ.
ไม
มีช

ื่อ

ไป อ.รัตนภูมิ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
59 ม. 

300 ม. 

1.1 กม. 

100 ม. 
580 ม. 

TRUE

ถ.เพชรเกษม

ซ.เพชรเกษม6

ไป ถ.กาญจนวนิช

ไป ถ.กาญจนวนิช

ถ.รวมพัฒนา

ถ.สาย ก. ผังเมืองรวมหาดใหญ

ถ.สายบานคลองเตย-บานคลองเปล

ซ.คลองเตย 20

ไปตลาดกิมหยง

ไป ถ.เลียบคลองเตย

ไป ถ.อนุสรณอาจารยทอง

ไปแยกคอหงษ

ไป จ.พัทลุง
ไป อ.จะนะ

ไป อ.สะเดา

1.3 กม.

700 ม.

60 ม.

190 ม.

32 ม.

ถ.สายเล่ียงเมืองหาดใหญ

ไป ม.หาดใหญ

เขาตัวเมืองหาดใหญ

ถ.พลพิชัย-คลองหวะ

 หมูบานมีสุข 
คลองเตย

ถ.สามัคคี

ถ.ประชาอุทิศ

ซ.ไมมีชื่อ 

450 ม.

ซ.โคกหลา

ซ.โคกหลา

ถ.สายโคกเมา-ทาไทร

หมูบานรมฉัตร

  ถ.สายบานทาแซ-บานหาร 

ถน
นล
พบุ
รีรา
เมศ

วร 
(ทล

.41
4)

ถ.กาญจนวนิช

ไป ถ.กาญจนวนิช

ไป ส
นามบ

ิน

ไป อ.สะเดา

เขาเมืองหาดใหญ

ถ.หยงสตาร

ถ.บานพรุธานี

500 ม.

330 ม.

ไปแยกคลองหวะ
ไป ถ.พลพิชัย

ซ.สามัคคี 1

ซ.สามัคคี 3

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.ส
าม
ัคคี

วะหวะววะวะ

157 ม.

30 ม.

ถ.ล
พบ
ุรีรา
เมศ

วร

ถ.รวมอุทิศ

ซ.หลากํานัน
จุดโยงยึด

ไปเกาะห
มี46 ม.
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อ.สทิงพระ
อ.สิงหนคร

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท6,094,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 19-88-00009
ที่จอดรถ

โฉนดเลขที่ : 80697  เนื้อที่ : 0-1-32.40 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยถนนเมืองบานพรุ 39
  ถนนกาญจนวนิช (ทล.4) ตำบลบานพรุ
  อำเภอหาดใหญ จังหวัด สงขลา

GPS LAT : 6.939051  LONG : 100.470834
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,422,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10498
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 158455-56, 160424  เน้ือที่ : 0-0-75.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนรัฐบำรุง ตำบลคลองแห
  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.037748  LONG : 100.471231

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,725,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 03-88-04521
ทาวนเฮาส

โฉนดเลขที่ : 52675  เนื้อที่ : 0-0-29 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 69/8 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408)
  ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.258694  LONG : 100.524677
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,238,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10191
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 3065  เนื้อที่ : 0-1-65 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายกลางบาน ม.4 ตำบลมวงงาม
  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.341644  LONG : 100.488199

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน
09-88-00565

โฉนดเลขท่ี : 182686  เน้ือที่ : 1-1-65 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 117/8 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนขวัญประชา ตำบลควนลัง

  อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.954480  LONG : 100.402393

ราคาขาย

บาท14,311,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08720

โฉนดเลขท่ี : 6301, 27904  เน้ือที่ : 1-2-7.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 13 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

  ตำบลบอดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.437334  LONG : 100.541971

ราคาขาย

บาท13,416,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10088

โฉนดเลขท่ี : 45408  เน้ือที่ : 0-1-44.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 155/18-23 ซอยถนนรวมใจพัฒนา

  ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

  ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.251391  LONG : 100.545175

ราคาขาย

บาท4,225,000

บาท
ราคา
พิเศษ 924,300924,300

ถ.รัฐบํารุง
ซ.ส

าทร
 1ซ.ส

าทร
 2

ถ.ท
ุงทอ

ง

ซ.ประช
าสรรค

 6/1

เขาเมืองหาดใหญ

ไป ถ.ลพบุรีราเมศวร

ถ.นิพัฒนสงเคราะห-1

105 ม.

ไปสี่แยกมวงงาม

ถ.สายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

ไประโนด

ซ.ชมทุง

กม.126

กม.129300 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.139

1 กม.
155 ม.

กม.140

กม.141

ถ.สายกลางบาน ม.4

ถ.สายบานมวงงาม

ไป สภต.มวงงาม

ถ.สายสงขลา-ระโนด(ทล.408)

ไป อ.สิงหนคร
ไปบานหาดแกว

ทะ
เล
อา
วไ
ทย

ไป อ.สทิงพระ

ถ.ประชารวมใจ 2

ถ.ส
ายห

าดใ
หญ

-สน
ามบิ

น (ท
ล.4

135
)

ไปหาดใหญ

ไปสนามบิน 

300 ม
.

1,265 ม.

ถ.ขวัญ
ประชา

ถ.บานพรุธานี ถ.คลองยาใต20 ม.

ถนนเมืองบานพรุ 39 

ถนนเมืองบานพรุ 41

ถ.กาญจนวนิช (ทล.4)

ไป อ.หาดใหญ

ไป อ.สะเดา

ไปกองบิน

ถ.สายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

จุดโยงยึด

ไปบานมวงงาม

ไปหาดแกวรีสอรท

ไป อ.สทิงพระ

ไปแยกเขาแดง

ถ.สาย รร.สงขลาวิทยาคม-ธรรมสถานหาดแกว-แบไรท

890 ม. ถ.ร
วม
พัฒ

นา

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายประตูไชย-โพรงจระเข 

ไปบานโพรงจระเข 

380 ม.

150 ม
.

40 ม
.
ถ.สายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

ไปแยกเขาแดง

ไป อ.สทิงพระ
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อ.ร
ะโน

ด
อ.ร

ัตภ
ูมิ

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,793,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-10058
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 45404  เนื้อที่ : 0-0-99.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 215 ซอยถนนสายโรจน
  ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ตำบลบอตรุ
  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.649395  LONG : 100.399232
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท1,607,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08177
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 40297  เนื้อที่ : 0-1-96 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมู 5 ถนนสายวัดปากแตระ-หัวเกาะชาง
  แยกจากถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ตำบลปากแตระ
  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.760707  LONG : 100.372445

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท8,202,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 12-88-00551
โกดัง

โฉนดเลขที่ : 2197, 2743  เนื้อที่ : 1-0-16 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 163/2 หมู 1 ถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล. 408)
  ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.715997  LONG : 100.371269
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท4,127,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-10635
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 24221-28  เนื้อที่ : 12-1-13 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบเหมืองสาธารณประโยชน
  ถนนสายบานหัวถิ่น-ที่วาการอำเภอระโนด
  ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.767722  LONG : 100.326188

 

 

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09695

โฉนดเลขท่ี : 23929-30
เนื้อที่ : 0-2-23 ไร

ที่ตั้ง :  เลขที่ 167, 169, 171 ถนนราษฏรบำรุง

  ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.778453  LONG : 100.324601

ราคาขาย

บาท16,688,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08073

โฉนดเลขท่ี : 1373  เน้ือที่ : 0-3-7.70 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 155 ถนนยนตรการกำธร (ทล.406)

  ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ

  จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.142285  LONG : 100.281353

ราคาขาย

บาท12,688,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10333

โฉนดเลขท่ี : 909  เน้ือที่ : 1-3-27.80 ไร
ที่ตั้ง : ถนนยนตรการกำธร (ทล.406)

  กม.23+500 ตำบลกำแพงเพชร

  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 7.139301  LONG : 100.272725

ราคาขาย

บาท11,033,000

บาท
ราคา
พิเศษ 2,682,5502,682,550
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ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

1.4 กม.

2 กม.

กม.89

กม.88

ไป จ.สงขลา

ถ.สายสงขลา-ระโนด(ทล.408)

ถ.สายระโนด-รับแพรก(ทล.4083) ถ.สายรับแพรก-หัวคลอง

ถ.สายวัดปากแตระ-หัวเกาะชาง

ถนน ส
ายบาน

หัวถิ่น-
ที่วากา

รอําเภ
อระโน

ด ถนน
ราษ

ฎรบ
ํารุง

ไป ท
ล.40

8

ไป ทล
.408

เหมืองสาธารณประโยชน

ซ.เลียบเหมืองฯ

กลุม 1 ไปวัดหัวถิ่น

ไปวัดจาก

กลุม 2

500 ม.

กม.22+400

กม.23+200

ไป จ.สตูล

ถ.ยนตรการกําธร (ทล.406)

ถ.โคกทอม

ถ.ชวนพัลเนา-รักษไชย

ถ.ศรีกาญจนะถ.ดอนมวง

ถ.สายหา
ดใหญ-รัต

นภูมิ
ไปหาดให

ญ
ไปควนเน

ียง

ไป จ.พัทล
ุง

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

ไป จ.สตูล

ไปบานคลองโพธิ์

ถ.ยนตรการกําธร (ทล.406)

กม.23+500

500 ม.
กม.23

กม.24

ถ.ราษฎรบํารุง ซ.5

ถ.รา
ษฎร

บําร
ุง

จุดโยงยึด

ไปป
ากบ

างระ
โนด

ไปแ
ยกร

ับแ
พรก

วัดมะขามเฒา

89 ม
.

จุดโยงยึด

1,150 
ม.

47 ม.
ถ.สายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

ถ.เทศบ
าล 16

ไปแยกรับแพรก
ไป ต.ระวะ

ไป อ.สทิงพระ ไปบานชุมพล

กม.94

กม.93

กม.95

กม.97

กม.96

ถ.สายสงขลา-ระโนด (ทล.408)

ไปสงขลา

วัดเถรแกว

วัดใหญ
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อ.จะนะ
อ.สะเดา

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09338

โฉนดเลขท่ี : 285  เน้ือที่ : 0-1-89.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 35 ซอยมุสลิม 2

  ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบานนา

  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.913462  LONG : 100.734615

ราคาขาย

บาท8,065,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-10057

โฉนดเลขท่ี :  2691  เน้ือที่ : 0-0-61 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 123 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายจะนะ-หนองจิก ตำบลสะกอม

  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.938247  LONG : 100.790712

ราคาขาย

บาท2,664,000

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09820

โฉนดเลขท่ี : 63624-27  เน้ือที่ : 0-2-47 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี

  ถนนสายคลองแงะ-ควนสตอ (ทล.4145)

  ตำบลทาโพธ์ิ อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.797218  LONG : 100.427564

ราคาขาย

บาท5,341,000
รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-04069

โฉนดเลขท่ี : 51012  เน้ือที่ : 0-0-24.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 94/14 หมูบานบุญยฉัตร
  ซอยถนนบุญยฉัตร ซอย 1/1
  ถนนบานลุม-บานหวยคู ตำบลสำนักแตว
  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.636942  LONG : 100.435630

ราคาขาย

บาท920,000

ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท533,000
ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 01-88-09483
ที่ดินวางเปลา

โฉนดเลขที่ : 53070-74  เนื้อที่ : 0-2-66.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายจะนะ-หนองจิก (ทล.43)
  บริเวณ กม.39+600 ตำบลบานนา
  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.933641  LONG : 100.773994
ประเภททรัพยสินราคาขาย บาท907,000

ประเภททรัพยสิน

รหัสทรัพยสิน 02-88-08556
บานพักอาศัย

โฉนดเลขที่ : 30060  เนื้อที่ : 1-0-63 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 28/2 ถนนบานตะโละ ตำบลปาดังเบซาร
  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

GPS LAT : 6.721603  LONG : 100.254719บาท
ราคา
พิเศษ 266,500266,500

กม.38

กม.39

กม.40

ไปปตตานี

ไปหาดใหญ

รร.จะนะวิทยา

1.2 กม.

100 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ยีหมาน-หูนบ

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.เลียบคลองท
าพรุถ.เลียบคลองท

าพรุ
คลองทาพรุ

ไปอุโมงเขาน้ําคาง

ถ.หลักภายหมูบาน

ถ.กาญจนวนิช (ทล.4)ไปดานนอก ไป อ.หาดใหญ

(ทล.4054)

หมูบานบุญยฉัตร 

ถ.
บา

นล
ุม-
บา

นห
วย
คู

ถ.พัฒนา

ถ.ประชาบํารุง ถ.ลูกเสือ

ซ.ถนนบุญยฉัตร ซอย 1/1 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายบานปาดังเบซาร-บานส่ีแยกพัฒนา

ไปตัวเมืองปาดังเบซาร

ไปบา
นคลอ

งแงะ

ไปบานคลองแงะ

3.6 กม.

175 ม.

ถ.บานตะโละ 

ถ.สายเขารูปชาง-บานตะโละ 

ถ.บานส่ีแยกพัฒนา-เขารูปชาง

ถ.บานส่ีแยกพัฒนา-เขารูปชาง

170 ม.

80 ม.
150 ม.

ซ.มุสลิม 2 

ถ.สุขาภิบาล 1

ถ.สายจะนะ-เทพา (ทล.43) 

ถ.ส
ายจ

ะนะ
-นา

ทวี 
(ทล

.408
6) 

ไป อ.หาดใหญ

ไป อ.นาทวี

ไป อ.เทพา

ถ.สาย
จะนะ-

หนองจิ
ก

ไป อ.จ
ะนะ

ไป จ.ปตตานี

ซ.
ไม
มีช

ื่อ

ไปสักอม

ซ.ไมมีชื่อ 260 ม.

A B

ถ.สายคลองแงะ-ควนสะตอ (ทล.4145)

ถ.สายบานเขาวังชิง-บานมวงก็อง

ไปบานบาโรย

ไปบานปาดัง

ไปเขาวังชิง

ไปเทศบาลคลองแงะ

หมายเหตุ : ราคาพิเศษน้ีใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562




