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	 เปิดศักราชใหม่กับ	BAM	CHOICE	2020	นะครับ	ปัจจุบันน้ี
จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลก
ยุคดิจิทัล	บ้านจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัย	แต่เป็นพื้นที่ที่จะตอบ
สนองการใช้ชีวิตในรูปแบบและความต้องการหลากหลาย	และยังคง
เป็นพ้ืนท่ีแห่งความสุขของสมาชิกในครอบครัว	การเลือกท่ีพักอาศัย
จึงควรตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นให้มากที่สุด	เช่น	คุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	ทำาเลที่ถูกใจ	ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง	ราคาไม่สูงจนเกินกำาลัง	เป็นต้น	
	 ปัจจุบันทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น		ผู้ซื ้อ
สามารถเข้าถึงช่องทางการเสนอขายได้หลากหลาย		การท่ีคนเราจะ
ตัดสินใจซื้อบ้านหรือที่พักอาศัยสักหลัง	คงต้องศึกษาหาข้อมูล
เปรียบเทียบอย่างละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ	ดังท่ีได้กล่าว
ไว้ข้างต้นว่า	บางคนต้องการทำาเลท่ีสะดวกกับการเดินทาง	มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี	ใกล้ระบบขนส่งมวลชน	ซึ่งทำาเลดังกล่าวอาจจะไม่มี
โครงการใหม่	ๆ	ให้เลือกซ้ือ	ดังน้ัน	บ้านมือสองทำาเลโดนใจ	จึงยังเป็น
ที่ต้องการของตลาด	แต่ผู้ซื้อต้องพิจารณาด้านอื่น	ๆ	ประกอบด้วย		
แม้จะเป็นบ้านมือสองแต่ถ้ามีสภาพดี	ทำาเลถูกใจ	มีความสะดวก
ปลอดภัยและราคาไม่สูงเท่าบ้านใหม่แล้ว	ก็ถือว่า	ตอบโจทย์ความ
พึงพอใจของผู้อยู่อาศัยได้ 

	 BAM	มีบ้าน	คอนโด	อาคารพาณิชย์	ที่ตอบสนองความ
ต้องการ	การอยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบ	ทุกทำาเลทั่วไทย	หาก
คุณอยากหาท่ีอยู่ใหม่	ให้เราเป็นหน่ึงในทางเลือกการตัดสินใจ	BAM
คัดสรรที่อยู่อาศัยคุณภาพเพื่อคุณ	ภายใต้แนวคิด	“บ้านติดดาว”
ให้คุณได้หาบ้านตรงใจคุณ	แค่ดูที่ดาว	เช่น	1	ดาว	บ้านพร้อมโอน
2	ดาว	รวมทำาความสะอาด	3	ดาว	รวมปรับปรุงแล้ว	4	ดาว	รวม
เฟอร์นิเจอร์หรือติดตั้งอุปกรณ์	IOT	พร้อมอยู่		และในปี	2563	นี	้
BAM	จัดโครงการ	แคมเปญ	และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอด
ทั้งปี	เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยด้วยเงื่อนไขที่ง่ายขึ้น	ไม่ว่าจะ
ซื้อเป็นเงินสด	หรือผ่อนชำาระกับ	BAM	ซึ่งจะจัดให้มีโปรโมชั่นจูงใจ
อย่างต่อเนื่อง
	 การมีบ้านสักหลัง	จะไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป	เพียงมาปรึกษา
ทีมงานมืออาชีพจาก	BAM	สิครับ	เราจะช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของ
บ้านมือสองที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้	ให้บ้านจาก	BAM	
เป็นบ้านที่ใช่	สำาหรับทุกคนในครอบครัว 

คุณสมพร มูลศรีแก้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่

จากใจ

"BAM คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เท่านั้น"
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อาการเบ้ืองต้นท่ีสังเกตได้จากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
หรือ “COVID-19” (Coronavirus Disease 2019) 
มีดังนี้
มีไข้สูง 37.5 องศา / ไอ / เจ็บคอ / น้ำามูกไหล / หายใจ
เหนื่อยหอบ หายใจลำาบาก 

วิธีรักษาและป้องกันจากไวรัสโคโรน่า  ด้วย 9 ข้อ
ปฎิบัติที่ทำาให้เราอยู่รอดปลอดภัย
1. งดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการติดเชื้อ
2. เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
3. เลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต และไม่กินของดิบ
4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำา
ผ้าเช็ดตัว เพราะเช้ือของโรคทางเดินระบบหายใจ สามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ
5. หม่ันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำาและสบู่ หรือใช้
น้ำายาแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือ รวมถึงไม่นำามือมา
สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำาเป็น
6. ปิดหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค
7. รักษาร่างกายให้แข็งแรงและนอนหลับให้เพียงพอ
8. ถ้ามีอาการหรือสงสัย รีบไปพบแพทย์ทันที
9. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามสายด่วน
กรมควบคุมโรคเบอร์ 1422

 แค่นี้เราก็สามารถรู้เท่าทันเจ้าไวรัสตัวร้าย
ได้แล้ว เราสามารถดำาเนินกิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ
เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ ้น
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของเราเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา
https://www.officemate.co.th/blog/รู้ทัน-ไวรัสโคโรน่า/
http://www.sikarin.com/content/detail/408/

 ไวรัสโคโรน่าซึ่งเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ต้นกำาเนิดการระบาดอยู่ที่
ประเทศจีน ก่อนจะแพร่ระบาดไปยังอีกหลายประเทศทำาให้มีผู้ป่วยติดเชื้อ
ทั่วโลกมากมาย อาทิ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 เราต่ืนตระหนกได้แต่ต้องมีสติและพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ี
ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง จะทำาให้เรา
สามารถรับมือและรู้เท่าทันเจ้าไวรัสตัวร้ายนี้ได้

อาการ วิธีการแพร่เชื้อ และผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
อาการของไวรัสตัวน้ี จะคล้ายคลึงกับไข้หวัด ซ่ึงมีท้ังอาการไอแห้ง เจ็บคอ
มีน้ำามูกไหล จาม มีไข้สูง และหายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นอาการของโรค
ทางเดินระบบหายใจ และอาจจะมีอาการท้องเสียเกิดข้ึนได้อีกด้วย มักเกิดจาก
การสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ละอองจากการไอ จาม หรือ
อีกทางหนึ่ง คือการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง เช่น แตะที่ปาก จมูก หรือตา
ซ่ึงผู้ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือมากท่ีสุด คือผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี, กลุ่มเด็ก,
กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง และกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่
ติดเชื้อไวรัส  HIV หรือโรคมะเร็ง

รู้เท่าทันไวรัสตัวร้าย
  — อย่างไม่ตื่นตระหนก
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ทรากยาร

06 ิ

เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/12 หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม 69 
ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 63.60 ตร.ว. รหัส DE-BKK-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/76 หมู่บ้านมัณฑนา
หมู่ 5 ซอย 2 ถนนอ่อนนุช-วงแหวน

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  6,050,000  บาท
 

ประเวศ
เน้ือท่ี 50.70 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 84/391 หมู่บ้านปญัฐิญา
ซอย 35 ซอยสุวินทวงศ์ 11
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,740,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81 หมู่บ้านสิมิลันรีฟ 
ถนนพัฒนาชนบท 4
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
5,390,000 บาทลาดกระบัง

เน้ือท่ี 78.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0211
ท่ีอยู่ เลขท่ี 468/162
หมู่บ้านบุราสิริ-ท่าข้าม พระราม 2
ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
8,800,000 บาทบางขุนเทียน

เน้ือท่ี 80.10 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 450/54
หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระรามสอง-3 
ซอยพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
10,120,000 บาทบางขุนเทียน
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06 ิ

เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/12 หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม 69 
ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 63.60 ตร.ว. รหัส DE-BKK-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/76 หมู่บ้านมัณฑนา
หมู่ 5 ซอย 2 ถนนอ่อนนุช-วงแหวน

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  6,050,000  บาท
 

ประเวศ
เน้ือท่ี 50.70 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 84/391 หมู่บ้านปญัฐิญา
ซอย 35 ซอยสุวินทวงศ์ 11
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,740,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81 หมู่บ้านสิมิลันรีฟ 
ถนนพัฒนาชนบท 4
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
5,390,000 บาทลาดกระบัง

เน้ือท่ี 78.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0211
ท่ีอยู่ เลขท่ี 468/162
หมู่บ้านบุราสิริ-ท่าข้าม พระราม 2
ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
8,800,000 บาทบางขุนเทียน

เน้ือท่ี 80.10 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 450/54
หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ พระรามสอง-3 
ซอยพระราม 2 ซอย 50
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
10,120,000 บาทบางขุนเทียน
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เน้ือท่ี 64.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0203
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/258 หมู่บ้านเศรษฐสิริ 
ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ  ซอย 25
ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
  
ราคาต้ังขาย
7,920,000 บาทปากเกร็ด

เน้ือท่ี 151.20 ตร.ว.
รหัส 11-PTH-SH-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 51/799
หมู่บ้านชมฟา้ ซอย 7/3
ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  6,050,000  บาท
  
ราคาพิเศษ
5,500,000 บาทธัญบุรี

เน้ือท่ี 84.10 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0134
ท่ีอยู่ เลขท่ี 58/16
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 3  ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 76.00 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 461/74
หมู่บ้านวรารมย์ เฟส 2
ซอย 6 ถนนประชาอุทิศ
ตําบลในคลองบางปลากด
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

  
ราคาต้ังขาย
6,380,000 บาท

เมืองปทุมธานี

พระสมุทรเจดีย์

เน้ือท่ี 79.90 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0164

ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/126 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 
ถนนนครอินทร์ ตําบลบางขุนกอง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี
  

บางกรวย

ราคาต้ังขาย 7,865,000 บาท

บางกรวย
เน้ือท่ี 89.00 ตร.ว.

รหัส DD-NON-SH-0130
ท่ีอยู่ เลขท่ี 222/1 หมู่บ้านเดอะซิต้ี พระราม 5-ราชพฤกษ์

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

  ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี



ิ

เน้ือท่ี 81.10 ตร.ว. รหัส 9-BKK-SH-0113 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/473 หมู่บ้านมัณฑนา 

ซอย 4/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  6,600,000  บาท

Detached House บ�านเดี่ยว
ร / นนทบุร�คนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 67.20 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0208

ท่ีอยู่ เลขท่ี 12/60 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ซอย 8
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 73.00 ตร.ว. 
หัส DE-BKK-SH-0250
ท่ีอยู่ เลขท่ี 622/20 
หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ พระราม 2
ซอย 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,150,000 บาท

เน้ือท่ี 157.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0136

ท่ีอยู่ เลขท่ี 100/20 หมู่บ้านกอบแก้ว ซอย 1
พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงบางระมาด

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

ตล่ิงชัน

ราคาต้ังขาย 9,876,000 บาท

เน้ือท่ี 119.30 ตร.ว. รหัส I-BKK-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 5/197-198 หมู่บ้านวรารมย์ 

ซอย 3/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,160,000  บาท

บางขุนเทียน

ราคาพิเศษ 5,320,000 บาท

เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/223 หมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81
ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

ราคาต้ังขาย 3,850,000 บาท

เน้ือท่ี 143.00 ตร.ว. 
รหัส DE-BKK-SH-0168

ท่ีอยู่ เลขท่ี 73 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ซอย 6 
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
  

ตล่ิงชัน

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

เน้ือท่ี 36.00 ตร.ว. 
รหัส 9-BKK-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 159/424 หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา
ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

ราคาต้ังขาย 2,970,000 บาท

มีนบุรี
เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว.

รหัส 1-BKK-SH-0123
ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/30 หมู่บ้านเกษกมล

ซอยพระยาสุเรนทร์ 22 แขวงบางชัน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท ราคาพิเศษ 5,250,000 บาท

เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-SH-0101

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1058 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย 55
ถนนรามคําแหง 164 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,610,000 บาท

หนองแขม เน้ือท่ี 71.50 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 499/176 
หมู่บ้านเซนโทร อ่อนนุช-วงแหวน
ซอย 10 ซอยลาดกระบัง 1ก/16 
ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,700,000 บาท

บางขุนเทียน

ลาดกระบัง

หนองแขม / บางข�นเทียน / ตลิ�งชัน / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / สายไหม /คลองสามวา / สายไหม / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง
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เน้ือท่ี 81.10 ตร.ว. รหัส 9-BKK-SH-0113 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/473 หมู่บ้านมัณฑนา 

ซอย 4/1 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  6,600,000  บาท

Detached House บ�านเดี่ยว
ร / นนทบุร�คนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 67.20 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0208

ท่ีอยู่ เลขท่ี 12/60 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ซอย 8
ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 73.00 ตร.ว. 
หัส DE-BKK-SH-0250
ท่ีอยู่ เลขท่ี 622/20 
หมู่บ้านคาซ่าเพรสโต้ พระราม 2
ซอย 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,150,000 บาท

เน้ือท่ี 157.00 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0136

ท่ีอยู่ เลขท่ี 100/20 หมู่บ้านกอบแก้ว ซอย 1
พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงบางระมาด

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

ตล่ิงชัน

ราคาต้ังขาย 9,876,000 บาท

เน้ือท่ี 119.30 ตร.ว. รหัส I-BKK-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 5/197-198 หมู่บ้านวรารมย์ 

ซอย 3/2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  6,160,000  บาท

บางขุนเทียน

ราคาพิเศษ 5,320,000 บาท

เน้ือท่ี 52.00 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-SH-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/223 หมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81
ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

ราคาต้ังขาย 3,850,000 บาท

เน้ือท่ี 143.00 ตร.ว. 
รหัส DE-BKK-SH-0168

ท่ีอยู่ เลขท่ี 73 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ซอย 6 
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
  

ตล่ิงชัน

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

เน้ือท่ี 36.00 ตร.ว. 
รหัส 9-BKK-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 159/424 หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา
ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

ราคาต้ังขาย 2,970,000 บาท

มีนบุรี
เน้ือท่ี 60.00 ตร.ว.

รหัส 1-BKK-SH-0123
ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/30 หมู่บ้านเกษกมล

ซอยพระยาสุเรนทร์ 22 แขวงบางชัน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท ราคาพิเศษ 5,250,000 บาท

เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-SH-0101

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1058 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย 55
ถนนรามคําแหง 164 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,610,000 บาท

หนองแขม เน้ือท่ี 71.50 ตร.ว.
รหัส DI-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 499/176 
หมู่บ้านเซนโทร อ่อนนุช-วงแหวน
ซอย 10 ซอยลาดกระบัง 1ก/16 
ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
7,700,000 บาท

บางขุนเทียน

ลาดกระบัง

หนองแขม / บางข�นเทียน / ตลิ�งชัน / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / สายไหม /คลองสามวา / สายไหม / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง
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เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว. 
รหัส DC-BKK-SH-0117
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/411 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์
สุขาภิบาล 5 ซอย 1/1
ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 71 
แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  7,370,000  บาท

ราคาพิเศษ
6,100,000 บาท

เน้ือท่ี 80.90 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0120
ท่ีอยู่ เลขท่ี 205/83 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 5,720,000 บาท

เน้ือท่ี 67.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0192
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/6 หมู่บ้านชัยพฤกษ์
รัตนาธิเบศร์-วงแหวน ซอย 1/2 
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน 
อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
5,830,000 บาท

เน้ือท่ี 35.20 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-SH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 131 หมู่บ้านอรุณวรรณ 4
ซอยเลียบคลองสอง 28 ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง
เน้ือท่ี 54.40 ตร.ว.

รหัส DC-NON-SH-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/501 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา
ติวานนท์-ราชพฤกษ์ ตําบลบางตะไนย์

อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 3,300,000 บาท ราคาต้ังขาย 4,070,000 บาท

เน้ือท่ี 80.00 ตร.ว. รหัส DA-NON-SH-0104
ท่ีอยู่ เลขท่ี 22/24 หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน

ถนนเทศบาล 2 ตําบลพิมลราช 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  4,400,000  บาท 
  

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

เน้ือท่ี 57.40 ตร.ว.  รหัส DE-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/70 หมู่บ้านศิลปการพาร์ค 3 ซอย 13

ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  3,465,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 2,800,000 บาท

เน้ือท่ี 60.30 ตร.ว.
รหัส DE-NON-SH-0116

ท่ีอยู่ เลขท่ี 204/369 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 2/15
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 4,510,000 บาท

เน้ือท่ี 75.60 ตร.ว.
รหัส H-NON-SH-0190

ท่ีอยู่ เลขท่ี 31/10 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 5 
ซอย 2 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ 

ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 3,960,000 บาท

เน้ือท่ี 52.50 ตร.ว. รหัส DC-NON-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/804 

หมู่บ้านชลลดา-วัดลาดปลาดุก ซอย 5/7 
ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  3,630,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 2,800,000 บาท

บางบัวทอง

สายไหม

คลองสามวา
เน้ือท่ี 61.90 ตร.ว.  รหัส DE-NON-SH-0111

ท่ีอยู่ เลขท่ี 59/7 หมู่บ้านธนวัฒน์วิลเลจ
ถนนบางใหญ่-บางคูรัด ตําบลบางใหญ่

อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  3,465,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 2,950,000 บาท

บางใหญ่ บางบัวทอง

บางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง

ถึงวันท่ี 26 มิ.ย. 63

ถึงวันท่ี 22 พ.ค. 63

บางใหญ่

หนองแขม / บางข�นเทียน / ตลิ�งชัน / บางเขน / มีนบุร� / ลาดกระบัง / สายไหม /คลองสามวา / สายไหม / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

ถึงวันท่ี 10 เม.ย. 63

บางบัวทอง

ปากเกร็ด
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เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  4,620,000  บาท

ราคาพิเศษ
3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค & พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 88.60 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0104
ท่ีอยู่ เลขท่ี 58/2
หมู่บ้านโนเบิล จีโอ พระราม 5 ถนนนครอินทร์
ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 7,370,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-SH-0185

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/96 หมู่บ้านณัฐนันท์ ซอย 8
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง

อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 54.00 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 145/14 หมู่บ้านมณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพ พาร์ค 
ซอย 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทล.346)

ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 51.30 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-SH-0127

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13 หมู่บ้านทรัพย์หม่ืนแสน
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 72.60 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 711/207 หมู่บ้านมัณฑนา รังสิต คลอง 2
ซอย 40 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 5,720,000 บาท

เน้ือท่ี 101.00 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 78 หมู่บ้านสีวลี 1 
ซอยรังสิต-นครนายก 50 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 6,050,000 บาท

เน้ือท่ี 53.10 ตร.ว.
รหัส 26-PTH-SH-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/749 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บุศรินทร์ รังสิต
คลอง 2 ซอย 7/2 ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,190,000 บาท

เน้ือท่ี 65.00 ตร.ว. รหัส DC-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 55/520 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ซอย 6

ถนนไสวประชาราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  3,960,000  บาท

ลําลูกกา

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท

เน้ือท่ี 57.00 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-SH-0255

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/98 หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

บางกรวย

บางกรวย

เมืองปทุมธานี

ธัญบุรี
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เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  4,620,000  บาท

ราคาพิเศษ
3,900,000 บาท

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค & พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 88.60 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0104
ท่ีอยู่ เลขท่ี 58/2
หมู่บ้านโนเบิล จีโอ พระราม 5 ถนนนครอินทร์
ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 7,370,000 บาท

เน้ือท่ี 100.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-SH-0185

ท่ีอยู่ เลขท่ี 60/96 หมู่บ้านณัฐนันท์ ซอย 8
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง

อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

เน้ือท่ี 54.00 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 145/14 หมู่บ้านมณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพ พาร์ค 
ซอย 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี (ทล.346)

ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 51.30 ตร.ว.
รหัส DE-PTH-SH-0127

ท่ีอยู่ เลขท่ี 62/13 หมู่บ้านทรัพย์หม่ืนแสน
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 72.60 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0117

ท่ีอยู่ เลขท่ี 711/207 หมู่บ้านมัณฑนา รังสิต คลอง 2
ซอย 40 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 5,720,000 บาท

เน้ือท่ี 101.00 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 78 หมู่บ้านสีวลี 1 
ซอยรังสิต-นครนายก 50 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 6,050,000 บาท

เน้ือท่ี 53.10 ตร.ว.
รหัส 26-PTH-SH-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/749 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บุศรินทร์ รังสิต
คลอง 2 ซอย 7/2 ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,190,000 บาท

เน้ือท่ี 65.00 ตร.ว. รหัส DC-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 55/520 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ซอย 6

ถนนไสวประชาราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  3,960,000  บาท

ลําลูกกา

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท

เน้ือท่ี 57.00 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-SH-0255

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/98 หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

บางกรวย

บางกรวย

เมืองปทุมธานี

ธัญบุรี

บางกรวย / ลาดหลุมแก�ว / เมืองปทุมธานี / ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางพลี / เมืองสมุทรสาคร

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70011

เน้ือท่ี 111.90 ตร.ว. รหัส 1-SPK-SH-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 250/400 หมู่บ้านกฤษดาซิต้ีเลคแอนด์ พาร์ค

ซอย 46 ถนนเทพารักษ์  ตําบลบางปล
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  7,150,000  บาท
  ราคาพิเศษ 5,970,000 บาท

เน้ือท่ี 78.70 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/84
หมู่บ้านสีวลี-สุวรรณภูมิ
ซอย 1/5 ถนนบางพลี-ลาดกระบัง
ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี
สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย
6,050,000 บาท

เน้ือท่ี 59.80 ตร.ว. 
รหัส DE-PTH-SH-0189

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/144 หมู่บ้านบ้านฟา้กรีนพาร์ค
ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 3,740,000 บาท

เน้ือท่ี 51.00 ตร.ว.
รหัส H-SPK-SH-0144

ท่ีอยู่ เลขท่ี 109/460 หมู่บ้านบุศรินทร์ เทพารักษ์
ซอย4/2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางปลา

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 3,740,000 บาท

เน้ือท่ี 50.60 ตร.ว. รหัส DC-SPK-SH-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/463 หมู่บ้านสีวลี-สุวรรณภูมิ 

ซอย 3/6 ถนนบางพลี-ลาดกระบัง
ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย  4,180,000  บาท
  

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

เน้ือท่ี 63.00 ตร.ว.
รหัส DA-SPK-SH-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/169 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส
สุขุมวิท 77-ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ซอย 8
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

เน้ือท่ี 53.80 ตร.ว.
รหัส DE-SPK-SH-0102

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/106 หมู่บ้านปริญญดา-เทพารักษ์
ซอย 11 ถนนบางพลี-ตํารุ ตําบลบางพลีใหญ่

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 4,070,000 บาท

เน้ือท่ี 61.90 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 123/1015 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์
ซอยธนสิทธ์ิ (บางปลา 2) หมู่ท่ี 3 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 80.20 ตร.ว.
รหัส DD-SSK-SH-0102

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/160 หมู่บ้านศิริทรัพย์ 2
ถนนส่ีวาพาสวัสด์ิ-พันธุวงษ์ ตําบลบ้านเกาะ

อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 5,170,000 บาท

บางพลี

เน้ือท่ี 102.80 ตร.ว.
รหัส DA-PTH-SH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 34/42 
มู่บ้านวรางกูล คลอง 3
ถนนชลมารคพิจารณ์
ตําบลบึงลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  6,160,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,800,000 บาทลําลูกกา

ลําลูกกา บางพลี บางพลี บางพลี

บางพลี บางพลี เมืองสมุทรสาคร
เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว. รหัส DA-SSK-SH-0101

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/71 หมู่บ้านเดอะแกรนด์ พระราม 2
ถนนพระราม 2 ตําบลพันท้ายนรสิงห์
อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย  7,150,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 5,900,000 บาท

เมืองสมุทรสาคร

บางพลี
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เน้ือท่ี 17.10 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/170 หมู่บ้านซิกเนเจอร์
เพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 32.70 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-TH-0117
ท่ีอยู่ เลขท่ี 21/136
ซอยนาคนิวาส 26
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
4,510,000 บาท

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/243 หมู่บ้านคอนเนค
ดอนเมือง-วิภาวดี ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว.
รหัส H-BKK-TH-0309

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/516 หมู่บ้านธนวรรณ
 แขวงคลองถนน เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 1,650,000 บาท

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-TH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/47 หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส 
ซอย 30 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 27.20 ตร.ว. รหัส DA-BKK-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/79 หมู่บ้านเดอะ บัลโคน่ี โฮม 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

  

ประเวศ

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท

เน้ือท่ี 17.40 ตร.ว.
รหัส DK-BKK-TH-0109

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-TH-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/966 หมู่บ้านปยิวรารมย์ ซอย 14
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 1,430,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0664
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/85 หมู่บ้านแสงบัวทอง

ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  1,100,000  บาท

บางบัวทอง

ราคาพิเศษ 900,000 บาท

เน้ือท่ี 23.00 ตร.ว.
รหัส H-NON-TH-0815

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 119/106 หมู่บ้านรัตนาธานี
ถนนวัดลาดปลาดุก ตําบลบางรักพัฒนา

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 1,595,000 บาท

หนองแขม

ลาดพร้าว

บางบัวทอง

ลาดกระบัง

เน้ือท่ี 19.70 ตร.ว.
รหัส DI-NON-TH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/56 ซอย 2  
หมู่บ้านเปี่ ยมสุข
รัตนาธิเบศร์-บางพลู 2
ซอยชุมชนจุรินทร์จัดสรร
ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท
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เน้ือท่ี 17.10 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0121

ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/170 หมู่บ้านซิกเนเจอร์
เพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท

เน้ือท่ี 32.70 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-TH-0117
ท่ีอยู่ เลขท่ี 21/136
ซอยนาคนิวาส 26
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
4,510,000 บาท

เน้ือท่ี 21.40 ตร.ว.
รหัส DD-BKK-TH-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/243 หมู่บ้านคอนเนค
ดอนเมือง-วิภาวดี ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว.
รหัส H-BKK-TH-0309

ท่ีอยู่ เลขท่ี 46/516 หมู่บ้านธนวรรณ
 แขวงคลองถนน เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 1,650,000 บาท

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-TH-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/47 หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส 
ซอย 30 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 27.20 ตร.ว. รหัส DA-BKK-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/79 หมู่บ้านเดอะ บัลโคน่ี โฮม 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 ราคาต้ังขาย  3,795,000  บาท

  

ประเวศ

ราคาพิเศษ 3,100,000 บาท

เน้ือท่ี 17.40 ตร.ว.
รหัส DK-BKK-TH-0109

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-NON-TH-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/966 หมู่บ้านปยิวรารมย์ ซอย 14
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง 

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 1,430,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0664
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/85 หมู่บ้านแสงบัวทอง

ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  1,100,000  บาท

บางบัวทอง

ราคาพิเศษ 900,000 บาท

เน้ือท่ี 23.00 ตร.ว.
รหัส H-NON-TH-0815

ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 119/106 หมู่บ้านรัตนาธานี
ถนนวัดลาดปลาดุก ตําบลบางรักพัฒนา

อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
  

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 1,595,000 บาท

หนองแขม

ลาดพร้าว

บางบัวทอง

ลาดกระบัง

เน้ือท่ี 19.70 ตร.ว.
รหัส DI-NON-TH-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 215/56 ซอย 2  
หมู่บ้านเปี่ ยมสุข
รัตนาธิเบศร์-บางพลู 2
ซอยชุมชนจุรินทร์จัดสรร
ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท

หนองแขม / ลาดพร�าว / ดอนเมือง / บางเขน / ประเวศ / ลาดกระบัง / บางบัวทอง / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางพลี

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

เน้ือท่ี 26.10 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-TH-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 288/43
หมู่บ้านทาวน์พลัส สุวรรณภูมิ
ซอยก่ิงแก้ว 37/4 ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  3,410,000  บาท

13

เน้ือท่ี 20.10 ตร.ว.
รหัส DE-NON-TH-0160
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/22 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว 
ซอย 5 ตําบลบางรักใหญ่ 
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0549
ท่ีอยู่ เลขท่ี 69/213
หมู่บ้านธนารมณ์ ซอย 1
ถนนหทัยราษฎร์ ตําบลบึงลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  1,375,000  บาท

ราคาพิเศษ
1,200,000 บาท

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0734

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/151 หมู่บ้านกฤษณา 1 ซอย 5
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางปรอก

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,375,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. รหัส H-PTH-TH-0384
ท่ีอยู่ เลขท่ี 81/172 หมู่บ้านไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ 
ซอย 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางเด่ือ 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  1,320,000  บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ 1,090,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-1127

ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/1069 หมู่บ้านพฤกษาบี 
ถนนเลียบคลองสาม ตําบลคลองสาม

อําเภอคอลงหลวง ปทุมธานี

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,375,000 บาท

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว. 
รหัส DT-PTH-TH-0123
ท่ีอยู่ หมู่บ้านบุญญาดา

ถนนไอยรา 1 ตําบลคลองสอง (คลอง 2 ตก)
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,320,000 บาท

เน้ือท่ี 35.40 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0557

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/114 หมู่บ้านซ่ือตรงรังสิต ซอย 23 
ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,980,000 บาท

เน้ือท่ี 38.00 ตร.ว.
รหัส DA-PTH-TH-0105

ท่ีอยู่ เลขท่ี 79/245 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 8
ซอย 23 ตําบลบึงลาดสวาย 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 1,540,000 บาท

บางบัวทอง

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0934

ท่ีอยู่ เลขท่ี 50/540 หมู่บ้านสถาพร 
ซอย 20 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 1,540,000 บาท

เมืองปทุมธานีเมืองปทุมธานี
เน้ือท่ี 22.70 ตร.ว.

รหัส DE-NON-TH-0135
ท่ีอยู่ เลขท่ี 79/3 หมู่บ้านเจ้าพระยา ราชพฤกษ์
ซอย 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางเลน 

อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

บางใหญ่ คลองหลวง

คลองหลวง ธัญบุรี ลําลูกกาธัญบุรี

ลําลูกกา

บางพลี

ราคาพิเศษ
2,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 23 พ.ค. 63
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เน้ือท่ี 24.00 ตร.ว. รหัส B-BKK-CB-0161
ท่ีอยู่ เลขท่ี 522 และ 524

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,500,000  บาท

ราคาพิเศษ 5,000,000 บาท
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เน้ือท่ี 14.00 ตร.ว.
รหัส 1-BKK-CB-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/44
หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 
ซอยสายไหม 15 แขวงสายไหม
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,300,000  บาท
  

 บางเขน
ราคาพิเศษ
2,900,000 บาท

เน้ือท่ี 14.50 ตร.ว.
รหัส  5-BKK-CB-0111, 0112
ท่ีอยู่ เลขท่ี 66/194, 66/195 
หมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์
ซอยร่มเกล้า 18 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,200,000  บาท/ยูนิต

ราคาต้ังขาย
1,700,000.-/ยูนิต

เน้ือท่ี 19.40 ตร.ว.
รหัส H-BKK-CB-0133

ท่ีอยู่ เลขท่ี 224/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 8
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

ราคาต้ังขาย 5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 63.30 ตร.ว.
รหัส B-BKK-CB-0156

ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/35-36 ซอยเอกชัย 8 แยก 2-2 
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

ราคาต้ังขาย 6,380,000 บาท

เน้ือท่ี 28.00 ตร.ว.
รหัส 26-BKK-CB-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1013/69 โครงการศรีเพชร
ซอยเพชรเกษม 106 แยก 11 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 2,970,000 บาท

เน้ือท่ี 13.00 ตร.ว. 
รหัส 25-BKK-CB-0003

ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/34 ซอยเสนานิคม 1 
แยก 25 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 4,400,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว. 
รหัส L-BKK-CB-0143

ท่ีอยู่ เลขท่ี 80/44 หมู่บ้านสินเคหะภัณฑ์
ซอยเสรีไทย 48 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
  

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 2,695,000 บาท

ราคาพิเศษ 2,000,000 บาท

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว. รหัส K-BKK-CB-0006
ท่ีอยู่ เลขท่ี 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13

ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  2,530,000  บาท
  

มีนบุรี
เน้ือท่ี 18.20 ตร.ว.

รหัส DD-BKK-CB-0123
ท่ีอยู่ เลขท่ี 202/7 ซอยประเสริฐมนูกิจ 40 
(ทางเข้าโครงการมหาทรัพย์คอนโดทาวน์) 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

ราคาต้ังขาย 5,280,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว. รหัส DE-PTH-CB-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 345/52  

ซอยพหลโยธิน 62 ช่ืนสิทธ์ิ(39) ซอย 1 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  3,245,000  บาท

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 2,900,000 บาท

มีนบุรี

ราษฏร์บูรณะ

ถึงวันท่ี 30 พ.ค. 63
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เน้ือท่ี 24.00 ตร.ว. รหัส B-BKK-CB-0161
ท่ีอยู่ เลขท่ี 522 และ 524

ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,500,000  บาท

ราคาพิเศษ 5,000,000 บาท
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เน้ือท่ี 42.00 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-CB-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 30/21-22 
ถนนบางนา-ตราด กม.25+300
ตําบลบางพลี อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  10,925,000  บาท

15

ราคาต้ังขาย 2,156,000 บาท ราคาพิเศษ 2,700,000 บาท ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 17.00 ตร.ว.
รหัส 14-NON-CB-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 75/41
หมู่บ้านนครทองปาร์ควิลล์ 3
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง
นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  1,760,000  บาท

ราคาต้ังขาย
7,260,000 บาท

ราคาพิเศษ 9,000,000 บาท

เน้ือท่ี 30.00 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-CB-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 55 และ 55/1
ซอยมังกร-ขันดี
ถนนเทพารักษ์ ตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  

ราคาพิเศษ
1,440,000 บาท

เน้ือท่ี 20.00 ตร.ว
รหัส DD-PTH-CB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 239/17 ถนนปทุมธานี-สายใน
ตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 3,300,000 บาท

เน้ือท่ี 40.00 ตร.ว.
รหัส DD-PTH-CB-0107

ท่ีอยู่ เลขท่ี 105/15-16 ถนนบางขันธ์-คลองหลวง 
ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ราคาต้ังขาย 11,440,000 บาท

เน้ือท่ี 157.00 ตร.ว.
รหัส 20-PTH-CB-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 122-125 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี
ตําบลบางเด่ือ อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 18,745,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-CB-0111

ท่ีอยู่ เลขท่ี 70/29 หมู่บ้านเปรมปรีด์ิ คันทร่ีโฮม
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิปตัย์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
  

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 1,265,000 บาท

เน้ือท่ี 35.00 ตร.ว.
รหัส H-SPK-CB-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 146/29 หมู่บ้านลิขิต 7 
ถนนบางพลี-ลาดกระบัง ตําบลบางพลีใหญ่

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

บางพลี

ราคาต้ังขาย 2,860,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. 
รหัส 25-PTH-CB-0001

ท่ีอยู่ 199/276 หมู่บ้านเบญจทรัพย์ คลอง 6
ซอย 18 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว. รหัส DD-SPK-CB-0102

ท่ีอยู่ เลขท่ี 109/39 โครงการอุตสาหกรรมซีบีแทค
ถนนคลองด่าน-บางบ่อ  ตําบลบางเสาธง

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  3,135,000  บาท

บางพลี
เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.

รหัส 20-SSK-CB-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/74 หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ แฟคทอร่ี

ซอยเพชรเกษม 95 ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

เมืองสมุทรปราการ

บางบัวทอง

เมืองสมุทรปราการ

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700
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ทรากยาร

ิ

เน้ือท่ี 56.72 ตร.ม. 
รหัส  DD-BKK-CU-0139

ท่ีอยู่ เลขท่ี 9/289 ดิ แอสเดรส ชิดลม
อาคาร A ช้ัน 19 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  

ปทุมวัน

เน้ือท่ี 40.52 ตร.ม. รหัส DE-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 301/354 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
อาคาร A ช้ัน 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,262,000  บาท
  

บางซ่ือ

เน้ือท่ี 42.54 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/128
ลีโว ลาดพร้าว 18 ช้ัน 8
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,346,000  บาท
  
ราคาพิเศษ
2,750,000 บาทจตุจักร

เน้ือท่ี 44.05 ตร.ม. 
รหัส DN-BKK-CU-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 194/90
เมโทร พาร์ค สาทร 3-2
อาคาร D ช้ัน 4 ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
2,263,000 บาทภาษีเจริญ

เน้ือท่ี 192.96 ตร.ม. 
รหัส DD-BKK-CU-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/544
รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 23-24 ซอยศรีนัครินทร์ 18 
แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
7,429,000 บาท

เน้ือท่ี 185.79 ตร.ม. 
รหัส DL-BKK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 398/1
มอนเทอเรย์ เพลซ ช้ัน 1
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ประเวศ

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,484,000 บาท

ราคาพิเศษ 2,553,000 บาท



ห
�อ
งช
ุด
พ
ัก
อ
าศ
ัย

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.18

ทรากยาร

ิ

เน้ือท่ี 56.72 ตร.ม. 
รหัส  DD-BKK-CU-0139

ท่ีอยู่ เลขท่ี 9/289 ดิ แอสเดรส ชิดลม
อาคาร A ช้ัน 19 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  

ปทุมวัน

เน้ือท่ี 40.52 ตร.ม. รหัส DE-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 301/354 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
อาคาร A ช้ัน 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,262,000  บาท
  

บางซ่ือ

เน้ือท่ี 42.54 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/128
ลีโว ลาดพร้าว 18 ช้ัน 8
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  3,346,000  บาท
  
ราคาพิเศษ
2,750,000 บาทจตุจักร

เน้ือท่ี 44.05 ตร.ม. 
รหัส DN-BKK-CU-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 194/90
เมโทร พาร์ค สาทร 3-2
อาคาร D ช้ัน 4 ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
2,263,000 บาทภาษีเจริญ

เน้ือท่ี 192.96 ตร.ม. 
รหัส DD-BKK-CU-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/544
รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 23-24 ซอยศรีนัครินทร์ 18 
แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
7,429,000 บาท

เน้ือท่ี 185.79 ตร.ม. 
รหัส DL-BKK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 398/1
มอนเทอเรย์ เพลซ ช้ัน 1
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ประเวศ

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,484,000 บาท

ราคาพิเศษ 2,553,000 บาท

C
O

N
D

O
M

IN
IU

M

 น่ดเ์ยพัรท

19www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

เน้ือท่ี 45.27 ตร.ม. 
รหัส  DA-BKK-CU-0191
ท่ีอยู่ เลขท่ี 66/145
แชมเบอร์ส รามอินทรา 
อาคาร C ช้ัน 6 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,124,000 บาทคันนายาว

เน้ือท่ี 101.37 ตร.ม.
รหัส H-BKK-CU-2125
ท่ีอยู่ เลขท่ี 225/233
เบญจศรี วิภาวดี
ช้ัน 18 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,126,000  บาท
  

  
ราคาพิเศษ
3,200,000 บาทบางเขน

เน้ือท่ี 46.46 ตร.ม. 
รหัส DI-BKK-CU-0118
ท่ีอยู่ เลขท่ี 893/49
เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด อาคาร 3 ช้ัน 4
ซอยสุขุมวิท 50/3 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
3,476,000 บาท

เน้ือท่ี 90.55 - 581.64 ตร.ม.
ท่ีอยู่ ฟลอราวิลล์ คอนโดมิเนียม
ซฮยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  

  

ราคาต้ังขาย
34,100.-/ตร.ม.

 คลองเตย

สวนหลวง

เน้ือท่ี 169.56 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 24/121 เดอะวิลเลจ อาคาร 1 ช้ัน 12
ถนนบางนา-ตราด ซอย 10 

แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  

พระโขนง

ราคาต้ังขาย 5,316,000 บาท

พระโขนง
เน้ือท่ี 40.36  ตร.ม.

รหัส  DA-BKK-CU-0156
ท่ีอยู่ เลขท่ี 54/4 เดอะทรอปคิอล ช้ัน 2

ซอยอ่อนนุช 12 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  

  

ราคาต้ังขาย 2,021,000 บาท
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เน้ือท่ี 28.35 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-3269
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/221 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 

อาคาร 1 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  562,000  บาท
  

บางกอกน้อย

ราคาพิเศษ 450,000 บาท

เน้ือท่ี 34.49 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2655
ท่ีอยู่ เลขท่ี 335/215 ส่องแสงคอนโด อาคาร A 

ช้ัน 7 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  850,000  บาท
  

บางกอกใหญ่

ราคาพิเศษ 650,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตรม.
รหัส DE-BKK-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 391/15 รีเจ้นท์โฮม 6/2 อาคาร D ช้ัน 2 
ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 877,000 บาท

เน้ือท่ี 31.55 ตร.ม. รหัส 4-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 608/428 เด่นนครเรสซิเดนซ์ 

อาคาร A ช้ัน 12 ซอยเพชรเกษม 63 
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  434,000  บาท

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ 330,000 บาท

เน้ือท่ี 25.18 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-1919
ท่ีอยู่ เลขท่ี 180/188 นิรันดร์ซิต้ี บางแค 

อาคาร J ช้ัน 6 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  297,000  บาท

  

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ 256,000 บาท

เน้ือท่ี 22.50 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2486

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/201 พิบูลย์ คอนโดวิลล์
อาคาร 2 ช้ัน 9 แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

  

บางซ่ือ

ราคาต้ังขาย 656,000 บาท

เน้ือท่ี 37.48 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-3708

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/351 ปญัจทรัพย์ สวีท อาคาร 1 ช้ัน 5
ซอยโชคชัย 4 ซอย 37 แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  

ลาดพร้าว

ราคาต้ังขาย 928,000 บาท

เน้ือท่ี 31.92 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1978

ท่ีอยู่ เลขท่ี 314/263 บ้านพระยาภิรมย์ 
อาคาร B ช้ัน 8 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 597,000 บาท

เน้ือท่ี 96.23 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0142
ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/55 วิภาวดี วิว
อาคาร A ช้ัน 7 
ซอยวิภาวดีรังสิต 20 เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,011,000  บาท

  
ราคาพิเศษ
3,400,000 บาท

เน้ือท่ี 35.15 ตร.ม. รหัส DN-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/14 ลุมพินี สวีท พระราม 8 
ช้ัน 4 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,749,000  บาท
  ราคาพิเศษ 2,151,180 บาท

บางพลัด

เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 
รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8
ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
1,485,000 บาทบางกอกใหญ่

จตุจักร
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เน้ือท่ี 28.35 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-3269
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/221 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 

อาคาร 1 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  562,000  บาท
  

บางกอกน้อย

ราคาพิเศษ 450,000 บาท

เน้ือท่ี 34.49 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-2655
ท่ีอยู่ เลขท่ี 335/215 ส่องแสงคอนโด อาคาร A 

ช้ัน 7 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  850,000  บาท
  

บางกอกใหญ่

ราคาพิเศษ 650,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตรม.
รหัส DE-BKK-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 391/15 รีเจ้นท์โฮม 6/2 อาคาร D ช้ัน 2 
ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 877,000 บาท

เน้ือท่ี 31.55 ตร.ม. รหัส 4-BKK-CU-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 608/428 เด่นนครเรสซิเดนซ์ 

อาคาร A ช้ัน 12 ซอยเพชรเกษม 63 
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  434,000  บาท

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ 330,000 บาท

เน้ือท่ี 25.18 ตร.ม. รหัส H-BKK-CU-1919
ท่ีอยู่ เลขท่ี 180/188 นิรันดร์ซิต้ี บางแค 

อาคาร J ช้ัน 6 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  297,000  บาท

  

ภาษีเจริญ

ราคาพิเศษ 256,000 บาท

เน้ือท่ี 22.50 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2486

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/201 พิบูลย์ คอนโดวิลล์
อาคาร 2 ช้ัน 9 แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

  

บางซ่ือ

ราคาต้ังขาย 656,000 บาท

เน้ือท่ี 37.48 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-3708

ท่ีอยู่ เลขท่ี 19/351 ปัญจทรัพย์ สวีท อาคาร 1 ช้ัน 5
ซอยโชคชัย 4 ซอย 37 แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  

ลาดพร้าว

ราคาต้ังขาย 928,000 บาท

เน้ือท่ี 31.92 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1978

ท่ีอยู่ เลขท่ี 314/263 บ้านพระยาภิรมย์ 
อาคาร B ช้ัน 8 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  

จตุจักร

ราคาต้ังขาย 597,000 บาท

เน้ือท่ี 96.23 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0142
ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/55 วิภาวดี วิว
อาคาร A ช้ัน 7 
ซอยวิภาวดีรังสิต 20 เเขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  5,011,000  บาท

  
ราคาพิเศษ
3,400,000 บาท

เน้ือท่ี 35.15 ตร.ม. รหัส DN-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/14 ลุมพินี สวีท พระราม 8 
ช้ัน 4 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  2,749,000  บาท
  ราคาพิเศษ 2,151,180 บาท

บางพลัด

เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 
รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8
ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
1,485,000 บาทบางกอกใหญ่

จตุจักร

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน / ที ่ดิน / คอนโด
จาก BAM เท่านั้น 



ำจ �ยชิ
ณา

พ
พทเงุรก �ย

พัรทนิสราหิรบทัษรบ
า

) นชาหม ( ดัก
BA

N
G

KO
K 

C
O

M
M

ER
C

IA
L 

AS
SE

T 
M

AN
AG

EM
EN

T 
PC

L.
w

w
w

.b
am

.c
o.

th
 | 

C
al

l C
en

te
r 0

2 
63

00
 7

00
ิ

*ว
ันข

ึ้ นป
ีให

ม่

*ว
ันอ

าส
าฬ

หบ
ูชา

วัน
เข

้าพ
รร

ษา
วัน

เฉ
ลิม

พ
ระ

ชน
มพ

รร
ษา

พ
ระ

บา
ทส

มเ
ด็จ

พ
ระ

ปร
เม

นท
รร

าม
าธ

ิบด
ี

ศร
ีสิน

ทร
มห

าว
ชิร

าล
งก

รณ
 พ

ระ
วช

ิรเ
กล

้าเ
จ้า

อย
ู่หัว

*ว
ันเ

ฉล
ิมพ

ระ
ชน

มพ
รร

ษา
สม

เด
็จพ

ระ
บร

มร
าช

ชน
นีพ

ันป
ีหล

วง
แล

ะว
ันแ

ม่แ
ห่ง

ชา
ติ

*ว
ันม

าฆ
บูช

า

วัน
รัฐ

ธร
รม

นูญ
วัน

สิ้น
ปี

*ว
ันเ

ฉล
ิมพ

ระ
ชน

มพ
รร

ษา
สม

เด
็จพ

ระ
นา

งเ
จ้า

ฯ 
พ
ระ

บร
มร

าช
ินี

*ว
ันค

ล้า
ยว

ันส
วร

รค
ตพ

ระ
บา

ทส
มเ

ด็จ
พ
ระ

บร
มช

นก
าธ

ิเบ
ศร

 
มห

าภ
ูมิพ

ลอ
ดุล

ยเ
ดช

มห
าร

าช
 บ

รม
นา

ถบ
พ
ิตร

วัน
ปิย

มห
าร

าช

*ว
ันท

ี่ระ
ลึก

มห
าจ

ักร
ีบร

มร
าช

วง
ศ์

วัน
สง

กร
าน

ต์

วัน
ฉัต

รม
งค

ล
วัน

พ
ืชม

งค
ลจ

รด
พ
ระ

นัง
คัล

แร
กน

าข
วัญ

*ว
ันแ

รง
งา

นแ
ห่ง

ชา
ติ

(*
*ก

ิจก
รร

ม 
BA

M
 S

UP
ER

 G
RA

ND
 S

AL
ES

 1 
ก.

พ
.-1

 ม
ี.ค

. 6
3 

แล
ะ 1

 ต
.ค

.-3
0 

ต.
ค.

 6
3,

 ม
หก

รร
มท

ี่อย
ู่อา

ศัย
 b

y 
BA

M
 1-

30
 พ

.ค
. 6

3,
 ท

ี่ดิน
เพ

ื่อก
าร

ออ
ม 

1-
30

 ก
.ค

. 6
3 

 ร
ับโ

ปร
โม

ชั่น
พ

ิเศ
ษเ

พ
ิ่มเ

ติม
) 

  
วัน

วิส
าข

บูช
า

พ
บโ

ปร
โม

ชั่น
พ

ิเศ
ษใ

นบ
ูธ 

BA
M

*ว
ันค

ล้า
ยว

ันพ
ระ

บร
มร

าช
สม

ภพ
พ
ระ

บา
ทส

มเ
ด็จ

พ
ระ

บร
มช

นก
าธ

ิเบ
ศร

มห
าภ

ูมิพ
ลอ

ดุล
ยเ

ดช
มห

าร
าช

 บ
รม

นา
ถบ

พ
ิตร

 ว
ันช

าต
ิ

แล
ะว

ันพ
่อแ

ห่ง
ชา

ติ



ำจ �ยชิ
ณา

พ
พทเงุรก �ย

พัรทนิสราหิรบทัษรบ
า

) นชาหม ( ดัก
BA

N
G

KO
K 

C
O

M
M

ER
C

IA
L 

AS
SE

T 
M

AN
AG

EM
EN

T 
PC

L.
w

w
w

.b
am

.c
o.

th
 | 

C
al

l C
en

te
r 0

2 
63

00
 7

00
ิ

*ว
ันข

ึ้ นป
ีให

ม่

*ว
ันอ

าส
าฬ

หบ
ูชา

วัน
เข

้าพ
รร

ษา
วัน

เฉ
ลิม

พ
ระ

ชน
มพ

รร
ษา

พ
ระ

บา
ทส

มเ
ด็จ

พ
ระ

ปร
เม

นท
รร

าม
าธ

ิบด
ี

ศร
ีสิน

ทร
มห

าว
ชิร

าล
งก

รณ
 พ

ระ
วช

ิรเ
กล

้าเ
จ้า

อย
ู่หัว

*ว
ันเ

ฉล
ิมพ

ระ
ชน

มพ
รร

ษา
สม

เด
็จพ

ระ
บร

มร
าช

ชน
นีพ

ันป
ีหล

วง
แล

ะว
ันแ

ม่แ
ห่ง

ชา
ติ

*ว
ันม

าฆ
บูช

า

วัน
รัฐ

ธร
รม

นูญ
วัน

สิ้น
ปี

*ว
ันเ

ฉล
ิมพ

ระ
ชน

มพ
รร

ษา
สม

เด
็จพ

ระ
นา

งเ
จ้า

ฯ 
พ
ระ

บร
มร

าช
ินี

*ว
ันค

ล้า
ยว

ันส
วร

รค
ตพ

ระ
บา

ทส
มเ

ด็จ
พ
ระ

บร
มช

นก
าธ

ิเบ
ศร

 
มห

าภ
ูมิพ

ลอ
ดุล

ยเ
ดช

มห
าร

าช
 บ

รม
นา

ถบ
พ
ิตร

วัน
ปิย

มห
าร

าช

*ว
ันท

ี่ระ
ลึก

มห
าจ

ักร
ีบร

มร
าช

วง
ศ์

วัน
สง

กร
าน

ต์

วัน
ฉัต

รม
งค

ล
วัน

พ
ืชม

งค
ลจ

รด
พ
ระ

นัง
คัล

แร
กน

าข
วัญ

*ว
ันแ

รง
งา

นแ
ห่ง

ชา
ติ

(*
*ก

ิจก
รร

ม 
BA

M
 S

UP
ER

 G
RA

ND
 S

AL
ES

 1 
ก.

พ
.-1

 ม
ี.ค

. 6
3 

แล
ะ 1

 ต
.ค

.-3
0 

ต.
ค.

 6
3,

 ม
หก

รร
มท

ี่อย
ู่อา

ศัย
 b

y 
BA

M
 1-

30
 พ

.ค
. 6

3,
 ท

ี่ดิน
เพ

ื่อก
าร

ออ
ม 

1-
30

 ก
.ค

. 6
3 

 ร
ับโ

ปร
โม

ชั่น
พ

ิเศ
ษเ

พ
ิ่มเ

ติม
) 

  
วัน

วิส
าข

บูช
า

พ
บโ

ปร
โม

ชั่น
พ

ิเศ
ษใ

นบ
ูธ 

BA
M

*ว
ันค

ล้า
ยว

ันพ
ระ

บร
มร

าช
สม

ภพ
พ
ระ

บา
ทส

มเ
ด็จ

พ
ระ

บร
มช

นก
าธ

ิเบ
ศร

มห
าภ

ูมิพ
ลอ

ดุล
ยเ

ดช
มห

าร
าช

 บ
รม

นา
ถบ

พ
ิตร

 ว
ันช

าต
ิ

แล
ะว

ันพ
่อแ

ห่ง
ชา

ติ



คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน / ที ่ดิน / คอนโด
จาก BAM เท่านั้น 

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70025

บางกอกน�อย / บางกอกใหญ� / บางพลัด / บางซื่อ / ภาษีเจร�ญ / จตุจักร / ลาดพร�าว / บางกะป� / บางเขน / พระโขนง / ดอนเมือง

เน้ือท่ี 30.48 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-3593

ท่ีอยู่ เลขท่ี 41/436 เอ้ือประชาคอนโดทาวน์ อาคาร 9 
ช้ัน 5 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 18 ถนนนาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

  

ลาดพร้าว

ราคาต้ังขาย 336,000 บาท

เน้ือท่ี 25.90 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1370

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1240/1193 นิรันดร์ซิต้ี อาคาร E ช้ัน 9 
ลาดพร้าว 101 ซอย 36 แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
  

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 414,000 บาท

เน้ือท่ี 26.00 ตร.ม.
รหัส H-BKK-CU-1430

ท่ีอยู่ เลขท่ี 779/91 แฮปปี้ แลนด์ เรซิเด้นท์ 
อาคาร C ช้ัน 8 ถนนแฮปปี้ แลนด์สาย 1 

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร
  

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 401,000 บาท

เน้ือท่ี 54.64 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี  464/75 เดอะนิชไอดี อาคาร C ช้ัน 4 
ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 24.30-82.92 ตร.ม.
ท่ีอยู่ เทพลีลาคอนโดทาวน์ ซอยรามคําแหง 43/1 

แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

  

บางกะปิ

ราคาต้ังขายเร่ิม 17,611.-/ตร.ม.

เน้ือท่ี 25.00 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0144

ท่ีอยู่ เลขท่ี 16/174 บ้านสวนบางเขน อาคาร I ช้ัน 6
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 220,000 บาท

เน้ือท่ี 73.65 - 102.40 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ 
ถนนเช้ือเพลิง เเขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  

พระโขนง

ราคาต้ังขายเร่ิม 33,000.-/ตร.ม.

เน้ือท่ี 34.60 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1241
ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/69
ศรีสุธาทิพย์ คอนโดเทล 
ช้ัน 2 ซอยรามอินทรา 14
แขวงจรเข้บัว เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
686,000 บาท

เน้ือท่ี 50.64 ตร.ม.
รหัส DE-BKK-CU-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/681 ศุภาลัยปาร์ค
แยกเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 24 ถนนประเสริฐมนูญกิจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,320,000 บาท

จตุจักร

บางกะปิ

เน้ือท่ี 34.59 ตร.ม.
รหัส DA-BKK-CU-0162

ท่ีอยู่ เลขท่ี 160/396 แฮปป้ีโฮม 
อาคาร A ช้ัน 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 1,218,000 บาท

เน้ือท่ี 24.80 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2028
ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/109
คอนโดโชคชัย 4 พาวิลเล่ียน
อาคาร 2 ช้ัน 5 โชคชัย 4 ซอย 49 
เเขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  311,000  บาท
  
ราคาพิเศษ
245,000 บาทจตุจักร
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สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 682,000 บาท

เน้ือท่ี 33.90 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0973

ท่ีอยู่ เลขท่ี 72/192 วิลเชอร์ คอนโดมิเนียม ช้ัน 12
ซอยศรีนครินทร์ 56 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 746,000 บาท

เน้ือท่ี 25.48 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0561

ท่ีอยู่ เลขท่ี 76/308 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 อาคาร Q 
ช้ัน 8 ถนนม.รามคําแหง 2 ซอย 23 แยก 9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  

ประเวศ

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 26.25 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1457

ท่ีอยู่ เลขท่ี 194/74 สินม่ันคงคอนโดทาวน์ 
ช้ัน 5 ซอยอ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 347,000 บาท

เน้ือท่ี 25.41 ตร.ม. 
รหัส 4-BKK-CU-0110

ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/191 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 อาคาร M
ช้ัน 7 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  

ราคาต้ังขาย 364,000 บาท

เน้ือท่ี 32.79 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0363

ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/46 เจมโมทาวน์ อาคาร A4 ช้ัน 4 
ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  
ราคาต้ังขาย 332,000 บาท

เน้ือท่ี 25.79 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-3760

ท่ีอยู่ เลขท่ี 108/159 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 4 อาคาร C
ช้ัน 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 21  

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
  

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 327,000 บาท

เน้ือท่ี 33.46 ตร.ม. 
รหัส DE-BKK-CU-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 647/394 ไอดีโอ ลาดพร้าว 5
 ช้ัน 23 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  3,618,000  บาท
  ราคาพิเศษ 2,900,000 บาท

บางเขน

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1405

ท่ีอยู่ เลขท่ี 71/165 เกษมสุวรรณเพลส ช้ัน 9  
ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ประเวศ
เน้ือท่ี 26.28 ตร.ม. 

รหัส H-BKK-CU-1463
ท่ีอยู่ เลขท่ี 673/273 ปรีดี เพลซ อาคาร 1 ช้ัน 9 

ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 521,000 บาท

ดอนเมือง / บางเขน / สวนหลวง / ประเวศ / พระโขนง / ลาดกระบัง / เมืองนนทบุร�

เน้ือท่ี 84.45 ตร.ม. 
รหัส B-BKK-CU-0139
ท่ีอยู่ เลขท่ี 80/30
โอปอลีน ชาเลต์
ช้ัน 3 ซอยพหลโยธิน 51
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
4,599,000 บาทบางเขน

ดอนเมือง

เน้ือท่ี 103.26 ตร.ม.
รหัส DD-BKK-CU-0133
ท่ีอยู่ เลขท่ี 114/239
วิภาวิว 2 โซน B 
ช้ัน 3 ซอยนาวงพัฒนา 13
แขวงทุ่งสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
1,818,000 บาท

ถึงวันท่ี 25 เม.ย. 63

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70027

เน้ือท่ี 26.95 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0521

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/707 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์
อาคาร 13 ช้ัน 5 ซอยลาดกระบัง 24/4 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 351,000 บาท

เน้ือท่ี 32.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-1033
ท่ีอยู่ เลขท่ี 160/291 แกรนด์ ริเวอร์ วิว ทาวเวอร์

อาคาร A ช้ัน 10 ซอยพิบูลสงคราม 15 
ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  704,000  บาท

เมืองนนทบุรี

ราคาพิเศษ 576,000 บาท

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0456
ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  638,000  บาท

  
ราคาพิเศษ 540,000 บาท

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0875
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1

ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  648,000  บาท

ราคาพิเศษ 520,000 บาท

เน้ือท่ี 33.51 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0833

ท่ีอยู่ เลขท่ี 155/118 อินโดไทย-แคลาย 
อาคาร 1 ช้ัน 5 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
  

ราคาต้ังขาย 480,000 บาท

เน้ือท่ี 28.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0974
ท่ีอยู่ เลขท่ี 93/421 ท่าน้ําเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค 

อาคาร B ช้ัน 5 ถนนท่าน้ํา-นนทบุรี 
ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  401,000  บาท
  

เมืองนนทบุรี

ราคาพิเศษ 327,000 บาท

เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลไทรม้า 

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ราคาต้ังขาย 499,000 บาท

เน้ือท่ี 45.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1744

ท่ีอยู่ เลขท่ี 27/444 สวัสดีกรุงเทพ อาคาร D 
ช้ัน 11 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 842,000 บาท

เน้ือท่ี 61.29-67.22 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม
ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม 19,253.-/ตร.ม.

พระโขนง

เน้ือท่ี 37.37 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2236
ท่ีอยู่ เลขท่ี 22/579
เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์
ช้ัน 21 ซอยบางนา-ตราด 56
แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 37.42 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2939
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1191/19
เดอะ พาร์คแลนด์ 
อาคาร 1 ช้ัน 2 ซอยบางนา-ตราด 37
แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
1,091,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ดอนเมือง / บางเขน / สวนหลวง / ประเวศ / พระโขนง / ลาดกระบัง / เมืองนนทบุร�

พระโขนง

พระโขนง
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เน้ือท่ี 26.95 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-0521

ท่ีอยู่ เลขท่ี 353/707 ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์
อาคาร 13 ช้ัน 5 ซอยลาดกระบัง 24/4 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 351,000 บาท

เน้ือท่ี 32.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-1033
ท่ีอยู่ เลขท่ี 160/291 แกรนด์ ริเวอร์ วิว ทาวเวอร์

อาคาร A ช้ัน 10 ซอยพิบูลสงคราม 15 
ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  704,000  บาท

เมืองนนทบุรี

ราคาพิเศษ 576,000 บาท

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0456
ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  638,000  บาท

  
ราคาพิเศษ 540,000 บาท

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0875
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1

ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  648,000  บาท

ราคาพิเศษ 520,000 บาท

เน้ือท่ี 33.51 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0833

ท่ีอยู่ เลขท่ี 155/118 อินโดไทย-แคลาย 
อาคาร 1 ช้ัน 5 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
  

ราคาต้ังขาย 480,000 บาท

เน้ือท่ี 28.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0974
ท่ีอยู่ เลขท่ี 93/421 ท่าน้ําเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค 

อาคาร B ช้ัน 5 ถนนท่าน้ํา-นนทบุรี 
ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  401,000  บาท
  

เมืองนนทบุรี

ราคาพิเศษ 327,000 บาท

เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0138

ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลไทรม้า 

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ราคาต้ังขาย 499,000 บาท

เน้ือท่ี 45.00 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1744

ท่ีอยู่ เลขท่ี 27/444 สวัสดีกรุงเทพ อาคาร D 
ช้ัน 11 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ราคาต้ังขาย 842,000 บาท

เน้ือท่ี 61.29-67.22 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม
ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนนอ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม 19,253.-/ตร.ม.

พระโขนง

เน้ือท่ี 37.37 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2236
ท่ีอยู่ เลขท่ี 22/579
เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์
ช้ัน 21 ซอยบางนา-ตราด 56
แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 37.42 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-2939
ท่ีอยู่ เลขท่ี 1191/19
เดอะ พาร์คแลนด์ 
อาคาร 1 ช้ัน 2 ซอยบางนา-ตราด 37
แขวงบางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
1,091,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ดอนเมือง / บางเขน / สวนหลวง / ประเวศ / พระโขนง / ลาดกระบัง / เมืองนนทบุร�

พระโขนง

พระโขนง
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เน้ือท่ี 36.00 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0656
ท่ีอยู่ เลขท่ี 140/176 ชาร์มม่ิงริเวอร์ไซค์ ช้ัน 8

ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  575,000  บาท

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 469,000 บาท

เน้ือท่ี 31.48 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0254
ท่ีอยู่ เลขท่ี 136/179 ชลนทีคอนโดทาวน์ อาคาร C 

ช้ัน 7 ถนนสุขาประชาสวรรค์ 1 ซอย 5 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  416,000  บาท
  

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 321,000 บาท

เน้ือท่ี 27.95 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-0487

ท่ีอยู่ เลขท่ี 79(12)/2 เอกธานีคอนโดทาวน์ 
อาคาร B ช้ัน 12 ถนนเลียบคลองรังสิต 

ตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 400,000 บาท

เน้ือท่ี 26.25 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-0539

ท่ีอยู่ เลขท่ี 63/118 ไพฑูรย์แกรนด์คอนโด
อาคาร C ช้ัน 5 ตําบลบ้านฉาง 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 217,000 บาท

เน้ือท่ี 31.20 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-0338

ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/541 บูชโฮมแมนช่ัน ช้ัน 5 
ซอยบูชโฮม ตําบลบางขะแยง 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

  

เมืองปทุมธานี

ราคาต้ังขาย 182,000 บาท

เน้ือท่ี 22.75 ตร.ม.
รหัส H-PTH-CU-0314

ท่ีอยู่ เลขท่ี 44/350 พรอนันต์คอนโดมิเนียม อาคาร 4 
ช้ัน 3 ซอยเทพกุญชร 40/1 ถนนเลียบคลองหน่ึง 

ตําบลท่าโขลง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ราคาต้ังขาย 171,000 บาท

เน้ือท่ี 64.50 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0968
ท่ีอยู่ เลขท่ี 75/115-116
บางใหญ่คอนโดทาวน์ 
อาคาร A5 ช้ัน 4 ซอย 8
ถนนกาญจนาภิเษก 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
1,136,000 บาท

เน้ือท่ี 39.66 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-1116
ท่ีอยู่ เลขท่ี 126/2572 เคหะชุมชนนนทบุรี 3 

ซอยติวานนท์ 15 ตําบลปากเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  742,000  บาท
  

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 600,000 บาท

เน้ือท่ี 59.95 ตร.ม. รหัส H-NON-CU-0748
ท่ีอยู่ เลขท่ี 148/192 ร่มเย็นคอนโดมิเนียม ช้ัน 5 

ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  726,000  บาท

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 540,000 บาท

เน้ือท่ี 34.95 ตร.ม. 
รหัส DA-BKK-CU-0128

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2345/120 เอ สเปซ สุขุมวิท เอ-บี
อาคาร A ช้ัน 5 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

  ราคาต้ังขาย 1,654,000 บาท

สวนหลวง

ราคาพิเศษ
582,800 บาท

เน้ือท่ี 37.00 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-1041
ท่ีอยู่ เลขท่ี 73/404
ที.เค.แมนช่ัน ช้ัน 7
ซอยรัตนาธิเบศร์ 22
ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  713,000  บาท

สวนหลวง / เมืองนนทบุร� / ปากเกร็ด / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ลำลูกกา / เมืองสมุทรปราการ / พระประแดง / บางพลี / กระทุ�มแบน

เมืองนนทบุรี

บางใหญ่

ิ
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เน้ือท่ี 31.30 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-0535

ท่ีอยู่ เลขท่ี 49/11 กรีนเฮ้าส์เพลส ช้ัน 1 
ซอยลําลูกกา 14 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 

ปทุมธานี
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 448,000 บาท

เน้ือท่ี 72 ตร.ม. 
รหัส H-PTH-CU-1453

ท่ีอยู่ เลขท่ี 88/210 นนทรี พาร์ควิลล์
อาคาร 4 ช้ัน 3 ถนนลําลูกกา ตําบลบึงลาดสวาย

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
  

ลําลูกกา

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 66.68 ตร.ม.
รหัส H-PTH-CU-1202

ท่ีอยู่ เลขท่ี 249/61 สราสินี สวีท ช้ัน 7 
ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน 

อําเภอ ลําลูกกา ปทุมธานี  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 1,174,000 บาท

เน้ือท่ี 24.33 ตร.ม. 
รหัส H-SPK-CU-0694

ท่ีอยู่ เลขท่ี 149/218 เทพาวิว คอนโดทาวน์ 
อาคาร B ช้ัน 7 ตําบลเทพารักษ์ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
  

เมืองสมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย 281,000 บาท

เน้ือท่ี 30.64 ตร.ม.
รหัส H-SPK-CU-0196

ท่ีอยู่ เลขท่ี 160 สุขใจ การ์เดน ช้ัน 4 
ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางครุ 

อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ
  

พระประแดง

ราคาต้ังขาย 424,000 บาท

เน้ือท่ี 29.09 ตร.ม.
รหัส H-SPK-CU-0124

ท่ีอยู่ เลขท่ี 126/100 สินม่ันคง คอนโดมิเนียม
อาคาร 7 ช้ัน 5 ซอยสุขสวัสด์ิ 78 แยก 19

ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ
  

พระประแดง

ราคาต้ังขาย 221,000 บาท

เน้ือท่ี 30.88 ตร.ม. 
รหัส H-SPK-CU-0371

ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/64 กุุหลาบเพลซ 1 ช้ัน 6 
ถนนบางนา-ตราด ซอย 39 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บางพลี

ราคาต้ังขาย 629,000 บาท

เน้ือท่ี 32.00 ตร.ม. 
รหัส 1-SSK-CU-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 345/274 สุวรรณนคร อาคาร 1 ช้ัน 9 
ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน

สมุทรสาคร
  

กระทุ่มแบน

ราคาต้ังขาย 317,000 บาท

เน้ือท่ี 211.25 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-0677

ท่ีอยู่ เลขท่ี 124/991 ธารฟา้เรสซิเด้นซ์ ช้ัน 2
ซอยเรวดี 15 ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
  ราคาต้ังขาย 3,835,000 บาท

เน้ือท่ี 26.17 ตร.ม. 
รหัส DE-SPK-CU-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 18/171 ลุมพินีวิลล์ 
สุขุมวิท 109 ช้ัน 8
ตําบลสําโรงเหนือ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
  
ราคาต้ังขาย
1,584,000 บาท

เมืองนนทบุรี

สวนหลวง / เมืองนนทบุร� / ปากเกร็ด / บางใหญ� / เมืองปทุมธานี / คลองหลวง / ลำลูกกา / เมืองสมุทรปราการ / พระประแดง / บางพลี / กระทุ�มแบน

ปากเกร็ด

เมืองสมุทรปราการ

เน้ือท่ี 30.33 ตร.ม. 
รหัส H-NON-CU-1378
ท่ีอยู่ เลขท่ี 219/241 
บ้านสวนปาล์มคอนโดมิเนียม
อาคาร B ช้ัน 4 
ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
1,099,000 บาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700



บ้าน = ความสุข —

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.

 บ้าน คือ ศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นจุดเช่ือมโยง
ความรัก ความอบอุ่น ความใส่ใจ และความรู้สึกปลอดภัยสู่พ้ืนท่ีทุกตารางน้ิว
ในบ้าน ทุกคนในครอบครัวต่างมีบทบาทและความสำาคัญ เราสามารถ
สร้างความสุขในบ้านได้โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้ตัว อาทิ
 • การทำากิจกรรมผ่อนคลายร่วมกัน สร้างความสนุกสนาน 
สร้างรอยยิ้ม ในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ เช่น วันเกิดของคนใน
ครอบครัว วันขึ ้นปีใหม่ ประเพณีรดน้ ำาดำาหัวขอพรญาติผู ้ใหญ่ พา
ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน หรือกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในบ้าน เพื่อ
กระชับความใกล้ชิดระหว่างกันได้ในทุกช่วงเวลา

 • การพูดจาถนอมน้ำาใจซ่ึงกันและกัน ควรใช้คำา
ท่ีไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะจะทำาให้เกิดบรรยากาศ
ท่ีตึงเครียด เวลามีปัญหาควรหันหน้ามาคุยกันแบบตรงไป
ตรงมาพร้อมหาทางออกร่วมกัน และพูดช่ืนชมเม่ือทำาใน
ส่ิงท่ีดี ๆ พูดให้กำาลังใจเม่ือผิดหวัง ขอโทษเม่ือทำาผิด และ
รู้จักการขอบคุณเมื่อมีคนเอื้อเฟื้อ
 • ไม่ทำาผิดศีลธรรม การไม่ทำาผิดศีลธรรม
ที่กล่าวนี้ คือไม่เล่นการพนัน ไม่โกหกกัน และไม่มีเรื่อง
ชู้สาว
 • การทำางานบ้านร่วมกัน ช่วยกันคนละไม้ละมือ
ไม่ใช่ว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือคนใดคนหนึ่ง
การที่พ่อบ้านมาช่วยปัดกวาดบ้าน หรือล้างถ้วยชาม
ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไร ดีเสียอีก จะได้เป็นตัวอย่าง
ให้แก่ลูกๆ โดยเฉพาะลูกชาย เขาจะได้เป็นคนที่มีน้ำาใจต่อ
คนอื่น
 • ย้ิมแย้มให้กันอยู่เสมอ จะช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในครอบครัว
 • สร้างพื้นที่ส่วนรวมภายในบ้าน เพื่อแบ่งและ
แชร์กิจกรรม และความสุขร่วมกันอย่างทั่วถึง
 การท่ีครอบครัวจะมีความสุขน้ัน สมาชิกทุกคน
ก็ต้องมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากัน ด้วยการท่ีทุกคน
ร่วมมือกันคนละเล็กละน้อย และครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น
มีความรักความเข้าใจกัน นั่นแหละ คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ต้องการ เพราะสุขเร่ิมได้ท่ีตัวเราเอง เม่ือทุกคนมีความสุข
บ้านจึงเท่ากับความสุข 

ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/68.htm

30



คัด
สรร คุ้มค่า เพ

ื่อคุณ
 | บ้าน / ที่ด

ิน / คอนโด
 | จาก B

A
M

 เท่านั้น 

ที่ดินเปล่า

LAND
OF THE FUTURE



ท
ี่ด
ิน
เป
ล
�า

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.32

ทรากยาร

ิ

เน้ือท่ี 37-0-93 ไร่ 
รหัส L-BKK-VL-0103

ท่ีอยู่ ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

  

มีนบุรี

เน้ือท่ี 10-1-59 ไร่
รหัส 20-SPK-VL-0003
ท่ีอยู่ ถนนเกียรติพิพัฒน์ธานี
ตําบลระกาศ อําเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ

  

  บางบ่อ

เน้ือท่ี 30 ไร่
รหัส DT-NON-VL-0101
ท่ีอยู่ ติดถนนเลียบคลองขุนศรี
ตําบลไทรใหญ่ อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  
ราคาต้ังขาย
33,000,000 บาท ไทรน้อย

  
เน้ือท่ี 1-0-33 ไร่
รหัส A-BKK-VL-0493
ท่ีอยู่ โครงการกฤษดานคร 25
ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
6,192,000 บาทมีนบุรี

เน้ือท่ี 36-2-25 ไร่
รหัส C-PTH-VL-0151
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองลากฆ้อน
ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
  

  

ราคาต้ังขาย
46,371,000 บาท

เน้ือท่ี 35-2-52 ไร่
รหัส A-PTH-VL-0423
ท่ีอยู่ ถนนสาธารณะประโยชน์ (ไม่มีช่ือ)
ตําบลระแหง  อําเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
31,355,000 บาท

ลาดหลุมแก้ว

 ลาดหลุมแก้ว

ราคาต้ังขาย 90,103,000 บาท

ราคาต้ังขาย 41,175,000 บาท
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N

D

นด่เ์ยพัรทร

33www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ลําลูกกา

เน้ือท่ี 10-1-9 ไร่
รหัส  L-NON-VL-0118
ท่ีอยู่ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  

  

ราคาต้ังขาย
33,900,000 บาทไทรน้อย

เน้ือท่ี 212.66 ตร.ม.
รหัส A-BKK-OS-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 36/109
พี เอส ทาวเวอร์ ช้ัน 35 
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ
11,006,000 บาทพระโขนง

เน้ือท่ี 4-0-59.8 ไร่
รหัส L-SSK-VL-0103
      P-SSK-FT-0100
ท่ีอยู่ ถนนสุคนธวิท ตําบลท่าเสา
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย
29,378,000 บาท

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  ซอยลําลูกกา 3 
แยกซ.จามร ข 21 ถนนลําลูกกา
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 53-0-58 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0359

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาต้ังขาย 111,605,000 บาท

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย 581,959,000 บาท
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เน้ือท่ี 10-1-9 ไร่
รหัส  L-NON-VL-0118
ท่ีอยู่ ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
นนทบุรี
  

  

ราคาต้ังขาย
33,900,000 บาทไทรน้อย

เน้ือท่ี 212.66 ตร.ม.
รหัส A-BKK-OS-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 36/109
พี เอส ทาวเวอร์ ช้ัน 35 
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ
11,006,000 บาทพระโขนง

เน้ือท่ี 4-0-59.8 ไร่
รหัส L-SSK-VL-0103
      P-SSK-FT-0100
ท่ีอยู่ ถนนสุคนธวิท ตําบลท่าเสา
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ราคาต้ังขาย
29,378,000 บาท

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  ซอยลําลูกกา 3 
แยกซ.จามร ข 21 ถนนลําลูกกา
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 53-0-58 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0359

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาต้ังขาย 111,605,000 บาท

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย 581,959,000 บาท



Vacant Land ที่ดินเปล�า
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ราคาต้ังขาย 14,929,000 บาท ราคาต้ังขาย 8,800-12,320.-/ตร.ว. ราคาต้ังขาย 10,526,000 บาท ราคาต้ังขาย 6,694,000 บาท

เน้ือท่ี 7-0-38 ไร่
รหัส C-NON-VL-0105
ท่ีอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก)
ถนนสนามบินน้ํา ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
93,654,000 บาทเมืองนนทบุรี

เน้ือท่ี 27-2-96 ไร่
รหัส A-PTH-VL-1042
ท่ีอยู่ ซอยสุวิมล
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
ตําบลบางหลวง (บางหลวงฝ่ังใต้) 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี
ราคาต้ังขาย
61,028,000 บาท

เน้ือท่ี 103.00-754.90 ตร.ว.
ท่ีอยู่ โครงการเค.ซี.การ์เด้นโฮม 

ซอยนิมิตรใหม่ 40 ถนนนิมิตรใหม่ 
แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาต้ังขาย 8,800-9,903.-/ตร.ว.

เน้ือท่ี 351.00 ตร.ว.
รหัส L-BKK-VL-0142

ท่ีอยู่ โครงการกฤษดานคร 25 ซอย 5/17
ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาต้ังขาย 3,282,000 บาท

เน้ือท่ี 3-0-37 ไร่
รหัส 21-BKK-VL-0007

ท่ีอยู่ โครงการสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ
 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลําต้อยต่ิง
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

  

หนองจอก

ราคาต้ังขาย 9,253,000 บาท

เน้ือท่ี 213.00 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-VL-0104

ท่ีอยู่ หมู่บ้านวินเซอร์ปาร์คกอล์ฟคลับ
ซอยสุวินทวงศ์ 15 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ราคาต้ังขาย 3,046,000 บาท

เน้ือท่ี 6-0-67.60 ไร่
รหัส C-BKK-VL-0328

ท่ีอยู่ โครงการหนองจอกการ์เด้นท์
ถนนเลียบลํามะขาม แขวงลําผักชี เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร 
  

หนองจอก
เน้ือท่ี 202-585 ตร.ว.

ท่ีอยู่ โครงการฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท
ถนนฉลองกรุง แขวงลําผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  

หนองจอก
เน้ือท่ี 2-3-63.2 ไร่

รหัส C-NON-VL-0107 ขายรวมกับ C-NON-TH-0107
ท่ีอยู่ โครงการการเคหะแห่งชาติ ถนนติวานนท์

ซอยการเคหะนนทบุรี ตําบลปากเกร็ด
 อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด
เน้ือท่ี 276.60 ตร.ว.

รหัส 20-NON-VL-0009
ท่ีอยู่ หมู่บ้านดิเอมเมอรัลพาร์ค 3 ซอยบุษกร

ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
  

ปากเกร็ด

เน้ือท่ี 39-1-28 ไร่ 
รหัส B-BKK-VL-0109
ท่ีอยู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
  

หนองจอก

ราคาต้ังขาย 57,801,000 บาท

หนองจอก / มีนบุร� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง / ไทรน�อย / เมืองนนทบุร� / คลองหลวง / เมืองปทุมธานี / สามโคก / ธัญบุร� / ลาดหลุมแก�ว

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70035

ราคาต้ังขาย 2,517,000 บาท

ราคาต้ังขาย 947,000 บาท

ราคาต้ังขาย 1,743,000 บาท ราคาต้ังขาย 1,584,000 บาท

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 20-PTH-VL-0020
ท่ีอยู่ โครงการเมืองเอก 1 ตําบลหลักหก
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย 14,705,000 บาท

เน้ือท่ี 12-1-20 ไร่
รหัส L-PTH-VL-0105
ท่ีอยู่ ซอยบ้านกระแชง 12 
ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
32,472,000 บาท

เน้ือท่ี 23-1-80 ไร่ 
รหัส E-PTH-VL-0012
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองหก
ตําบลบึงตะเคียน อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
18,573,000 บาท

เน้ือท่ี 356.00 ตร.ว.
รหัส DH-NON-VL-0101

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

บางบัวทอง
เน้ือท่ี 91.40 ตร.ว.

รหัส A-NON-VL-0183
ท่ีอยู่ โครงการสินบดี บางบัวทอง ซอย 29

ถนนบ้านละหาร-บ้านลําโพธ์ิ 
ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 2,514,000 บาท

เน้ือท่ี 208.00 ตร.ว.
รหัส 20-PTH-VL-0001

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 1,2
ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา 

ตําบลท้ายเกาะ อําเภอสามโคก ปทุมธานี

  

สามโคก

เน้ือท่ี 101.20 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-VL-0284

ท่ีอยู่ เดอะลากูน 3 ซอย 40
กถนนปทุมธานี-เสนา ตําบลท้ายเกาะ

อําเภอสามโคก ปทุมธานี
  

สามโคก

เน้ือท่ี 99.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0425

ท่ีอยู่ ซอยรังสิต-นครนายก 27 
ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

  

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 120.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-VL-0120
ท่ีอยู่ หมู่บ้านปญัญศิริย์ ถนนสุขาภิบาล 7 

แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

  

ลาดหลุมแก้ว

เมืองปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

คลองหลวง

เน้ือท่ี 1-2-37 ไร่
รหัส DD-NON-VL-0104

ท่ีอยู่ โครงการซิต้ีแฟคตอร่ี 
ถนนเลียบคลองลําโพ 

ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 9,810,000 บาท

เน้ือท่ี 153.40 ตร.ว.
รหัส O-PTH-VL-0011

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเทพธารินทร์ 3
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 1,857,000 บาท



หนองจอก / มีนบุร� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง / ไทรน�อย / เมืองนนทบุร� / คลองหลวง / เมืองปทุมธานี / สามโคก / ธัญบุร� / ลาดหลุมแก�ว

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70035

ราคาต้ังขาย 2,517,000 บาท

ราคาต้ังขาย 947,000 บาท

ราคาต้ังขาย 1,743,000 บาท ราคาต้ังขาย 1,584,000 บาท

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 20-PTH-VL-0020
ท่ีอยู่ โครงการเมืองเอก 1 ตําบลหลักหก
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย 14,705,000 บาท

เน้ือท่ี 12-1-20 ไร่
รหัส L-PTH-VL-0105
ท่ีอยู่ ซอยบ้านกระแชง 12 
ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
32,472,000 บาท

เน้ือท่ี 23-1-80 ไร่ 
รหัส E-PTH-VL-0012
ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลองหก
ตําบลบึงตะเคียน อําเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
  
ราคาต้ังขาย
18,573,000 บาท

เน้ือท่ี 356.00 ตร.ว.
รหัส DH-NON-VL-0101

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

บางบัวทอง
เน้ือท่ี 91.40 ตร.ว.

รหัส A-NON-VL-0183
ท่ีอยู่ โครงการสินบดี บางบัวทอง ซอย 29

ถนนบ้านละหาร-บ้านลําโพธ์ิ 
ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 2,514,000 บาท

เน้ือท่ี 208.00 ตร.ว.
รหัส 20-PTH-VL-0001

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเดอะลากูน 1,2
ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา 

ตําบลท้ายเกาะ อําเภอสามโคก ปทุมธานี

  

สามโคก

เน้ือท่ี 101.20 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-VL-0284

ท่ีอยู่ เดอะลากูน 3 ซอย 40
กถนนปทุมธานี-เสนา ตําบลท้ายเกาะ

อําเภอสามโคก ปทุมธานี
  

สามโคก

เน้ือท่ี 99.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0425

ท่ีอยู่ ซอยรังสิต-นครนายก 27 
ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

  

ธัญบุรี
เน้ือท่ี 120.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-VL-0120
ท่ีอยู่ หมู่บ้านปญัญศิริย์ ถนนสุขาภิบาล 7 

แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

  

ลาดหลุมแก้ว

เมืองปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

คลองหลวง

เน้ือท่ี 1-2-37 ไร่
รหัส DD-NON-VL-0104

ท่ีอยู่ โครงการซิต้ีแฟคตอร่ี 
ถนนเลียบคลองลําโพ 

ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ราคาต้ังขาย 9,810,000 บาท

เน้ือท่ี 153.40 ตร.ว.
รหัส O-PTH-VL-0011

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเทพธารินทร์ 3
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์

อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 1,857,000 บาท



Vacant Land / Investment Property ที่ดินเปล�า / ทรัพย�ลงทุน
รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 36ิ

ราคาต้ังขาย 1,650,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,234,000 บาท ราคาต้ังขาย 34,632,000 บาท ราคาต้ังขาย 10,719,000 บาท

เน้ือท่ี 11-0-44 ไร่
รหัส DA-SPK-VL-0104

ท่ีอยู่ สนามกอล์ฟเลควูดคันทรีคลับ ซอย 9
ถนนสายบางนา-ตราด กม.18 ตําบลบางโฉลง

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
  

บางพลี

ราคาต้ังขาย 107,545,000 บาท

เน้ือท่ี 5-1-80 ไร่
รหัส A-SPK-VL-0081
ท่ีอยู่ โครงการบางนาการ์เด้นท์
ซอยนวมินทร์ฯ 16
ถนนบางนา-ตราด กม.26
อําเภอบางบ่อ สมุทรปราการ

บางบ่อ
ราคาต้ังขาย
26,136,000 บาท

เน้ือท่ี 7-3-78 ไร่
รหัส 15-SSK-VL-0002
ท่ีอยู่ หมู่บ้านหรรษา
ซอยเพชรเกษม 93
ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  

กระทุ่มแบน
ราคาต้ังขาย
35,545,000 บาท

เน้ือท่ี 63.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-VL-0282

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเลคไซค์วิลล์ 
ถนนเลียบคลองซอยท่ี 10 ตําบลบึงทองหลาง 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 
  

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 763,000 บาท

เน้ือท่ี 45 ไร่
รหัส DL-PTH-VL-0100

ท่ีอยู่ ถนนเลียบคลอง 10 ตําบลบึงกาสาม
อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

  

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 33,660,000 บาท

เน้ือท่ี 62.50-93.70 ตร.ว.
ท่ีอยู่ บ้านสวนคลอง 10

ถนนเลียบคลอง 10 ตําบลบึงบาใต้ 
อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 7,705-7,715.-/ตร.ว.

เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว.
รหัส DA-SPK-VL-0102

ท่ีอยู่ หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอย 9 ถนนวัดศรีวารีน้อย
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 

  

บางพลี
เน้ือท่ี 210.00 ตร.ว.

รหัส K-SPK-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านกรีนเลคบางนา ถนนบางนา-ตราด

กม.13 (ขาออก) ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บางพลี
เน้ือท่ี 6-2-23.6 ไร่

รหัส DL-SPK-VL-0100
ท่ีอยู่ สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ

ถนนบางบ่อ-คลองด่าน ตําบลคลองด่าน
อําเภอบางบ่อ สมุทรปราการ

  

บางบ่อ
เน้ือท่ี 1-2-50 ไร่

รหัส 15-SSK-VL-0001
ท่ีอยู่ หมู่บ้านหรรษา ซอยเพชรเกษม 93

ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย
อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

  

กระทุ่มแบน

เน้ือท่ี 140.00 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-VL-0445

ท่ีอยู่ โครงการพี เอส แลนด์ 2 
ถนนเลียบคลอง 8 ตําบลบึงบอน 

อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 662,000 บาท

ตลิ�งชัน / เมืองนนทบุร� / ปากเกร็ด / ธัญบุร� / ลำลูกกา / หนองเสือ / พระประแดง / บางบ�อ / บางพลี / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

ที่ดินเปล�า / ทรัพย�ลงทุน

37 www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ราคาต้ังขาย 3,809,000 บาท ราคาต้ังขาย 69,960,000 บาท ราคาต้ังขาย 40,296,000 บาท

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 17-PTH-OB-0100

ท่ีอยู่ การ์เด้นท์โฮม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า 
ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

  ราคาต้ังขาย 107,314,000 บาท

เน้ือท่ี 3-3-2 ไร่
รหัส L-SPK-FT-0103
ท่ีอยู่ ซอยเอราวัณการทอ 
ตําบลสําโรงใต้ (สําโรง)
อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ
  
ราคาต้ังขาย
32,327,000 บาท

เน้ือท่ี 1-3-46 ไร่
รหัส A-BKK-PS-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 20/70 หมู่บ้านกฤษดานคร 14
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพมหานคร
 
  

ตล่ิงชัน

ราคาต้ังขาย 17,160,000 บาท

เน้ือท่ี 75.00 ตร.ว.
รหัส L-NON-AB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/110 ซอยติวานนท์ 3 แยก 26
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

 
  

เมืองนนทบุรี

ราคาต้ังขาย 7,590,000 บาท

เน้ือท่ี 130.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-CB-0103

ท่ีอยู่ เลขท่ี 129/1-6 ถนนสุขาประชาสรรค์ 1
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 23,107,000 บาท

เน้ือท่ี 273.00 ตร.ว.
รหัส DA-NON-OB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 25/20 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 23
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 8,249,000 บาท

เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-AB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 236 ซอยรังสิต-นครนายก 39 
ตําบลประชาธิปตัย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ราคาต้ังขาย 20,414,000 บาท

เน้ือท่ี 6-0-12 ไร่
รหัส 21-PTH-AB-0001

ท่ีอยู่ ถนนลําลูกกา คลอง 12-13
ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา
เน้ือท่ี 12 ไร่

รหัส 20-SSK-FT-0004
ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 17 ถนนเศรษฐกิจ 

ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  

เน้ือท่ี 8-0-52 ไร่
รหัส E-SSK-FT-0001

ท่ีอยู่ ซอยคลองมะเด่ือ 15 ถนนเศรษฐกิจ
ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

  

กระทุ่มแบน

ลําลูกกา

พระประแดง

เน้ือท่ี 300.00 ตร.ว.
รหัส 11-SPK-FT-0003
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/277
หมู่บ้านบางปใูหม่นคร 4
ซอยเทศบาลบางป ู91 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางป ูอําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  12,503,000  บาท

ราคาพิเศษ
9,000,000 บาทเมืองสมุทรปราการ
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ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 39ิ

เน้ือท่ี 171.00 ตร.ว. 
รหัส DA-PCH-SH-0101

ท่ีอยู่ เลขท่ี 633/22 ถนนตะพานหิน-เขาทราย
ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ พิจิตร
ราคาต้ังขาย  3,845,000  บาท

ทับคล้อ

ราคาพิเศษ 2,800,000 บาท

เน้ือท่ี 74.80 ตร.ว. รหัส DE-KNK-SH-0102
ท่ีอยู่ เลขท่ี 888/60 PS-HOME

ถนนเหล่านาดี (ทล.2131) ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาต้ังขาย  4,814,000  บาท

เมืองขอนแก่น

ราคาพิเศษ 4,150,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว. รหัส DE-UDN-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 168/4 หมู่บ้านชนากานต์ 

ถนนเล่ียงเมืองอุดรธานี (ทล.216) ตําบลนาดี
อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

ราคาต้ังขาย  4,218,000  บาท

เมืองอุดรธานี

ราคาพิเศษ 3,530,000 บาท

เน้ือท่ี 40.00 ตร.ว. 
รหัส B-SPB-CB-0125

ท่ีอยู่ เลขท่ี 432-433 หมู่บ้านอู่ทองวิลล่า 5
ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี (ทล.324) ตําบลจรเข้สามพัน

อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

อู่ทอง

ราคาต้ังขาย 2,497,000 บาท

เน้ือท่ี 109-3-55 ไร่
รหัส 20-PCB-VL-0014

ท่ีอยู่ ถนนสุวรรณศร (ทล.33) กม.190
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ราคาต้ังขาย 80,878,000 บาท

เน้ือท่ี 196.50 ตร.ว
รหัส L-KAN-OB-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 39 ถนนแสงชูโต (ทล.323)
ตําบลท่าเรือ อําเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ราคาต้ังขาย 20,260,000 บาท

เน้ือท่ี 140.90 ตร.ว.
รหัส DA-RAY-SH-0104

ท่ีอยู่ เลขท่ี 7/97 สินทวีพาร์ค ซอย 4
ถนนบ้านฉาง-พยูน/เทศบาล 42

ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง ระยอง

บ้านฉาง

ราคาต้ังขาย 4,370,000 บาท

เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว.
รหัส DE-SKL-SH-0113

ท่ีอยู่ เลขท่ี 26/227 ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 5
ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา

เมืองสงขลา

ราคาต้ังขาย 3,190,000 บาท

เน้ือท่ี 61.10 ตร.ว.
รหัส DD-CHM-SH-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/5 หมู่บ้านปาล์ม สปริงส์ คันทรี โฮมส์
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ป ีตําบลหนองหอย
อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาต้ังขาย  4,613,000  บาท

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-SRT-CB-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 110/37 ซอยหาดเฉวง 3 
ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย 
สุราษฎร์ธานี
ราคาต้ังขาย  5,500,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,150,000 บาท

เน้ือท่ี 44.71 ตร.ม. 
รหัส DD-PKT-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 96/111 
เดอะรอยัล เพลส คอนโดมิเนียม
ช้ัน 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ ภูเก็ต
ราคาต้ังขาย  3,080,000  บาท

ราคาพิเศษ
2,520,000 บาท

เมืองเชียงใหม่

เกาะสมุย

กะทู้

กบินทร์บุรี

ถึงวันท่ี 30 พ.ค. 63

ถึงวันท่ี 28 มิ.ย. 63
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เน้ือท่ี 140.90 ตร.ว.
รหัส DA-RAY-SH-0104

ท่ีอยู่ เลขท่ี 7/97 สินทวีพาร์ค ซอย 4
ถนนบ้านฉาง-พยูน/เทศบาล 42

ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง ระยอง

บ้านฉาง

ราคาต้ังขาย 4,370,000 บาท

เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว.
รหัส DE-SKL-SH-0113

ท่ีอยู่ เลขท่ี 26/227 ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 5
ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา

เมืองสงขลา

ราคาต้ังขาย 3,190,000 บาท

เน้ือท่ี 61.10 ตร.ว.
รหัส DD-CHM-SH-0113
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/5 หมู่บ้านปาล์ม สปริงส์ คันทรี โฮมส์
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ป ีตําบลหนองหอย
อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคาต้ังขาย  4,613,000  บาท

ราคาพิเศษ 3,700,000 บาท

เน้ือท่ี 21.00 ตร.ว.
รหัส DE-SRT-CB-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 110/37 ซอยหาดเฉวง 3 
ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย 
สุราษฎร์ธานี
ราคาต้ังขาย  5,500,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,150,000 บาท

เน้ือท่ี 44.71 ตร.ม. 
รหัส DD-PKT-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 96/111 
เดอะรอยัล เพลส คอนโดมิเนียม
ช้ัน 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ ภูเก็ต
ราคาต้ังขาย  3,080,000  บาท

ราคาพิเศษ
2,520,000 บาท

เมืองเชียงใหม่

เกาะสมุย

กะทู้

กบินทร์บุรี

ถึงวันท่ี 30 พ.ค. 63

ถึงวันท่ี 28 มิ.ย. 63
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หลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์

เงื ่อนไขการวางเงินประกันการเสนอซื้อ

HOME	/	LAND	/	CONDO

ราคาเสนอซื้อ
ไม่เกิน 500,000 บาท

500,001 ถึง 2,000,000 บาท
2,000,001 ถึง 5,000,000 บาท

5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท
10,000,001 ถึง 20,000,000 บาท
20,000,001 ถึง 50,000,000 บาท

50,000,001 ถึง 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท

จำานวนเงินประกัน
5,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
500,000 บาท
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท

เง่ือนไขการทำาสัญญาจะจะซ้ือขาย การชำาระเงิน และการ
โอนกรรมสิทธิ์

 1.
 

2.

3.

ให้ผู้ที่จะเสนอซื้อทำาสัญญาจะซื้อจะขายภายใน	15	วัน
นับต้ังแต่วันท่ีอนุมัติพร้อมชำาระเงินมัดจำา	30%	ของราคา
อนุมัติขาย	ถ้าผู้เสนอซ้ือไม่เข้ามาทำาสัญญาจะซ้ือจะขาย
ภายในกำาหนดระยะเวลา	ให้ยกเลิกการอนุมัติการขาย
ทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขซื้อคืนให้ผู้เสนอซื้อเข้าทำาสัญญา
ภายใน	15	วัน	หลังจากวันที่ลูกหนี้เดิมไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืน	
หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ซื้อคืน
ผู้ซื ้อต้องชำาระเงินส่วนที่เหลืออีก	70%	พร้อมโอน
กรรมสิทธ์ิภายใน	45	วัน	นับต้ังแต่วันท่ีทำาสัญญาจะซ้ือ
จะขาย

 

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจาก
การโอนกรรมสิทธ์ิ	และสิทธิการเช่าทรัพย์สิน	รวมท้ังภาษี
มูลค่าเพ่ิม	ค่าอากร	ค่าธรรมเนียมการโอน	และค่าใช้จ่ายอ่ืน	ๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	ค่าธรรมเนียมการโอนสาธารณูปโภค	เช่น	ไฟฟ้า
ประปา	และจะต้องคืนมัดจำาหรือเงินประกันท่ีบริษัทได้วางไว้
กับหน่วยงานสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท

การผิดเงื่อนไข

กรณีที่บริษัทได้อนุมัติการขายทรัพย์สินตามราคาที่ผู้ซื้อ
กำาหนดไว้	และปรากฏว่าผู้เสนอซื้อไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื ่อนไขได้	บริษัทสามารถดำาเนินการิบเงินประกันการ
เสนอซื้อ	เงินมัดจำา	และเงินอื่น	ๆ	ที่ผู้เสนอซื้อชำาระไว้แล้ว
ตามกรณี

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์



เงื่อนไขการซื้อ
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์ ประเภท คอนโด บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์
ทั่วประเทศ จะได้รับโปรโมชั่น

** สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่นของ
งาน จะได้รับบัตรกำนัลตามราคาอนุมัติขาย ดังนี้

ซื้อเงินสด
* ฟรีโอน ทรัพย์ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อ 1 รายการทรัพย์ (รวมทรัพย์ราคาพิเศษ)

ซื้อผ่อนชำระกับ BAM
*** สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท
รับอัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปีแรก จากนั้น MLR BAM ตลอดอายุสัญญา
(ยกเว้นทรัพย์ราคาพิเศษ)
     พิเศษ สำหรับห้องชุดพักอาศัย ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 5 แสนบาท
ฟรีดาวน์ ผ่อนเริ่มต้น 700-2,800 บาท/เดือน 

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ BAM กำหนด 

(สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 รายการทรัพย์ ส่วนเกินกว่า 1 ล้านบาท ปัดลงเป็นหลักล้าน)
บัตรกำนัลที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, โฮมโปร, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์, เอสบี เฟอนิเจอร์

ราคาอนุมัติขาย (ต่อ 1 รายการทรัพย์) รับบัตรกำนัล

100,000 ถึง 499,999 บาท 1,000 บาท

2,000 บาท

5,000 บาท

500,000 ถึง 999,999 บาท

ทุก 1 ล้านบาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษิรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.



สถานที่ตั้งสำานักงาน
สำานักงานใหญ่

99		ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500
Call Center		02-630-0700

www.bam.co.th

สำานักงานดอนเมือง
242/8-9	ซอยวิภาวดีรังสิต	82	แขวงสนามบิน	เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร	10210			โทร.	02-533-6511-3			โทรสาร	02-533-6514

ที่ตั ้งสำานักงานภูมิภาค

ภาคเหนือ (ตอนบน)
สำานักงานเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ
207/11	ถนนแก้วนวรัฐ	ตำาบลวัดเกต	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่
50000		โทร.	053-266-472-5		โทรสาร	053-266-476

สำานักงานเชียงใหม่ เจริญเมือง
115	ถนนเจริญเมือง	ตำาบลวัดเกต	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่
50000		โทร.	053-244-075-6		โทรสาร	053-244-077

สำานักงานเชียงราย
246	ถนนธนาลัย	ตำาบลเวียง	อำาเภอเมืองเชียงราย	เชียงราย	57000
โทร.	053-711-763,	053-711-773,	053-711-003,	053-711-146
โทรสาร	053-711-503

สำานักงานลำาปาง
399/7-8	ถนนโฮเวย์ลำาปาง-งาว	ตำาบลสวนดอก	อำาเภอเมืองลำาปาง	ลำาปาง
52100		โทร.	054-217-127,	054-217-321,	054-228-380
โทรสาร	054-226-641

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
สำานักงานพิษณุโลก
227/27	ถนนบรมไตรโลกนารถ	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก	65000		โทร.	055-247-488,	055-247-489
โทรสาร	055-247-487

สำานักงานแพร่
235	ถนนเจริญเมือง	ตำาบลในเวียง	อำาเภอเมืองแพร่	แพร่	54000
โทร.	054-511-049,	054-511-546,	054-621-121		โทรสาร	054-511-782

สำานักงานนครสวรรค์
1250/9-10	หมู่	10	ตำาบลนครสวรรค์ตก	อำาเภอเมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	
60000		โทร.	056-372-107-8		โทรสาร	056-372-109

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำานักงานขอนแก่น
292	ถนนหน้าเมือง	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	40000
โทร.	043-225-226-8		โทรสาร	043-226-219

สำานักงานอุดรธานี
165,167	ถนนโพธิ์ศรี	ตำาบลหมากแข้ง	อำาเภอเมืองอุดรธานี	อุดรธานี	41000
โทร.	042-240-538-40		โทรสาร	042-221-158

สำานักงานนครราชสีมา
30	ถนนโพธิ์กลาง	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	30000	
โทร.	044-244-288,	044-244-388,	044-255-726			โทรสาร	044-241-594,	
044-259-386

สำานักงานอุบลราชธานี
7	ถนนกันทรลักษ์	ตำาบลวารินชำาราบ	อำาเภอวารินชำาราบ	อุบลราชธานี	34190	
โทร.	045-321-382,	045-321-161,	045-269-422			โทรสาร	045-321-062

ภาคตะวันออก
สำานักงานชลบุรี
83/5-7	หมู่่	2	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลเสม็ด	อำาเภอเมืองชลบุรี	ชลบุรี
20000		โทร.	038-144-130-2		โทรสาร	038-144-135

สำานักงานระยอง
79	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลท่าประดู่	อำาเภอเมืองระยอง	ระยอง	21000
โทร.	038-611-591,	038-611-028,	038-612-836		โทรสาร	038-612-837

สำานักงานฉะเชิงเทรา
108/16-17	ถนนมหาจักรพรรดิ	ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา	24000			โทร.	038-512-900-1			โทรสาร	038-512-902

ภาคกลาง
สำานักงานสุพรรณบุรี
330/1-3	หมู่่	5	ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล	ตำาบลท่าระหัด	อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี	72000			โทร.	035-524-183-5,	035-522-993
โทรสาร	035-524-186

สำานักงานสระบุรี
127	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลปากเพรียว	อำาเภอเมืองสระบุรี	สระบุรี	18000
โทร.	036-221-871,	036-223-989		โทรสาร	036-223-733

สำานักงานราชบุรี
194/2	ถนนทรงพล	ตำาบลบ้านโป่ง	อำาเภอบ้านโป่ง	ราชบุรี	70110	
โทร.	032-211-045,	032-211-934,	032-301-021			โทรสาร	032-221-892

สำานักงานนครปฐม
603	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลห้วยจรเข้	อำาเภอเมืองนครปฐม	นครปฐม	73000
โทร.	034-243-381-3			โทรสาร	034-243-384

ภาคใต้ (ตอนบน)
สำานักงานสุราษฎร์ธานี
14-14/1-2	ถนนตลาดใหม่	ตำาบลตลาด	อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	
84000			โทร.	077-284-961-3,	077-288-962			โทรสาร	077-281-287

สำานักงานภูเก็ต
5/5,	5/11	หมู่	8	ตำาบลฉลอง	อำาเภอเมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	83130
โทร.	076-384-461-3		โทรสาร	076-384-464

สำานักงานประจวบคีรีขันธ์
41	หมู่	2	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลเขาน้อย	อำาเภอปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	77120	
โทร.	032-621-499,	032-622-039,	032-622-050			โทรสาร	032-622-051

ภาคใต้ (ตอนล่าง)
สำานักงานหาดใหญ่
257	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลหาดใหญ่	อำาเภอหาดใหญ่	สงขลา	90110
โทร.	074-261-501-4			โทรสาร	074-262-572

สำานักงานนครศรีธรรมราช
101/8	ถนนพัฒนาการคูขวาง	ตำาบลคลัง	อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช	80000			โทร.	075-344-770-2		โทรสาร	075-344-773

สำานักงานยะลา
79,	81	ถนนพิพิธภักดี	ตำาบลสะเตง	อำาเภอเมืองยะลา	ยะลา	95000	
โทร.	073-223-740-2			โทรสาร	073-223-743

www.bam.co.th | Call Center 02 6300 700
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)    BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.
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STATION

ใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งขึ้น
@BAMLINE

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL.

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700

SCAN HERE
BAM	CHOICE+

E-BOOK


