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7,480,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 6,400,000 บาท
ม. ราชาวดี เน้ือท่ี 61.6 ตร.ว.

83/36 ซ.พุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ DD-BKK-SH-0147

6,820,000 บาท 6,270,000 บาท

DA-BKK-SH-0117

บ้านเด่ียว เน้ือท่ี 56 ตร.ว.
36 ซ.พระยาสุเรนทร์ 22 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา

 กรุงเทพฯ

1-BKK-SH-0115

ม. ราชพฤกษ์-บางบอน เน้ือท่ี 100 ตร.ว.
49/9 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

 กรุงเทพฯ

พิเศษ 5,565,000 บาท พิเศษ 5,500,000 บาท

6,ุ600,000 บาท 5,830,000 บาท

9-BKK-SH-0113

ม. มัณฑนา พระยาสุเรนทร์ เน้ือท่ี 81.1 ตร.ว.
90/473 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ

DN-BKK-SH-0004

ม. เพอร์เฟคเพลส  เน้ือท่ี 56.1 ตร.ว.
50/258 ซ.รามคําแหง 174 แขวงมีนบุรี  

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

พิเศษ 5,100,000 บาท พิเศษ 4,800,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/48860
https://www.bam.co.th/propertydetail/48860
https://www.bam.co.th/propertydetail/41634
https://www.bam.co.th/propertydetail/35737
https://www.bam.co.th/propertydetail/32082
https://www.bam.co.th/propertydetail/53152


3 WWW.BAM.CO.TH
CALL CENTER : 02 6300 700

5,170,000 บาท

5,115,000 บาท

3,850,000 บาท 3,300,000 บาท

4,400,000 บาท

4,620,000 บาท

DC-BKK-SH-0125

ม. มัณฑนา-เพชรเกษม 81 เน้ือท่ี 65.5 ตร.ว.
239/153 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม

กรุงเทพฯ

1-BKK-SH-0125

ม. ชนชอบ-ธันธวัช เน้ือท่ี 76.4 ตร.ว.
454/13 ซ.วัชรพล 3 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม

กรุงเทพฯ

DD-BKK-SH-0110

ม. อรุณวรรณ 4 เน้ือท่ี 35.2 ตร.ว.
131 ซ.เลียบคลองสอง 28

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

พิเศษ 4,200,000 บาท

พิเศษ 4,095,000 บาท

พิเศษ 3,300,000 บาท พิเศษ 2,500,000 บาท

พิเศษ 3,500,000 บาท

พิเศษ 4,100,000 บาท

H-BKK-SH-0264

ม. เค.ซี.พาร์ควิลล์ เน้ือท่ี 72 ตร.ว.
40/80 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

DE-BKK-SH-0104

ม. เค.ซี.กรีนวิลล์ เนื้อที่ 78.7 ตร.ว.
39/47 ซ.มิตรไมตรี 10/1 แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ 

9-BKK-SH-0115

ม. ลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ เน้ือท่ี 40.3 ตร.ว.
554/70 ถ.เลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษก

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

https://www.bam.co.th/propertydetail/60093
https://www.bam.co.th/propertydetail/46268
https://www.bam.co.th/propertydetail/45370
https://www.bam.co.th/propertydetail/33315
https://www.bam.co.th/propertydetail/33785
https://www.bam.co.th/propertydetail/39075
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B-BKK-CB-0156

อาคารพาณิชย์ เน้ือท่ี 63.3 ตร.ว.
44/35-36 ซ.เอกชัย 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

กรุงเทพฯ

B-BKK-CB-0161

อาคารพาณิชย์ เน้ือท่ี 24 ตร.ว.
เลขที่ 522, 524 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

2,970,000 บาท

6,380,000 บาท

5,500,000 บาท

9,680,000 บาท

2,805,000 บาท

9-BKK-SH-0117

ม. วิลล่า รามอินทรา เน้ือท่ี 36 ตร.ว.
159/424 ซ.คู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพฯ

18-BKK-CB-0002

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 21.4 ตร.ว.
62/13-14 ซ.ปราโมทย์ แขวงสุริยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ

DK-BKK-TH-0104

ม. ไดมอนด์ แกรนด์ วิลล์ เน้ือท่ี 26.4 ตร.ว.
119/44 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ

พิเศษ 2,400,000 บาท

พิเศษ 5,200,000 บาท

พิเศษ 5,000,000 บาท

พิเศษ 7,875,000 บาท

พิเศษ 2,310,000 บาท

1-BKK-CB-0102

ม. อัมรินทร์นิเวศน์ 3 เนื้อที่ 14 ตร.ว.
119/44 ซ.สายไหม 15 แขวงสายไหม เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ

3,410,000 บาท

พิเศษ 2,835,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/39713
https://www.bam.co.th/propertydetail/47983
https://www.bam.co.th/propertydetail/32139
https://www.bam.co.th/propertydetail/27486
https://www.bam.co.th/propertydetail/29963
https://www.bam.co.th/propertydetail/30861
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DI-BKK-CB-0100

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 18 ตร.ว.
102/135 ซ.เสรีไทย 79 แขวงคันนายาว

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

5-BKK-CB-0111

ม. เค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์ เนื้อที่ 14.5 ตร.ว.
66/195 ซ.ร่มเกล้า 18 แขวงแสนแสบ (คลองสอง)

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

C-BKK-CU-0142

จุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เนื้อที่ 154.9 ตร.ม.
2/12-15 ซ.สามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

5-BKK-CU-0113

ฟลอร่าวิลล์คอนโดมิเนียม เน้ือท่ี 144.48 ตร.ม.
992/189 ซ.พัฒนาการ 51

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

DE-BKK-CU-0105

มาย รีสอร์ท แอท ริเวอร์ เน้ือท่ี 156.81 ตร.ม.
42/14 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ

22-BKK-CB-0004

ม. รุ่งนภาธานี เนื้อที่ 18.2 ตร.ว.
789/151 ซ.ฉลองกรุง 33 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

2,750,000 บาท2,915,000 บาท

2,200,000 บาท

7,838,000 บาท 6,040,000 บาท

15,525,000 บาท

พิเศษ 2,300,000 บาทพิเศษ 2,300,000 บาท

พิเศษ 1,575,000 บาท

พิเศษ 5,700,000 บาท พิเศษ 4,335,000 บาท

พิเศษ 11,800,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/43033
https://www.bam.co.th/propertydetail/46554
https://www.bam.co.th/propertydetail/52428
https://www.bam.co.th/propertydetail/38269
https://www.bam.co.th/propertydetail/33338
https://www.bam.co.th/propertydetail/34545
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DE-BKK-CU-0107

อีสท์วูด พาร์ค เนื้อที่ 129.42 ตร.ม.
128/2, 128/3 ซ.อ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

DD-BKK-CU-0101

เอส คอนโด  เนื้อที่ 73.59 ตร.ม.
1332/11 ซ. สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

DE-BKK-CU-0103

ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 เนื้อที่ 33.46 ตร.ม.
647/394 ซ.ลาดพร้าว 5 แขวงลาดยาว

(บางซื่อฝั่งเหนือ) เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

DE-BKK-CU-0125

แอสปาย พระราม 4 เนื้อที่ 36.61 ตร.ม.
4288/73 ซ.กล้วยนํ้าไท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

4,343,000 บาท 4,186,000 บาท

3,618,000 บาท 3,453,000 บาท

พิเศษ 3,553,000 บาท พิเศษ 3,400,000 บาท

พิเศษ 2,800,000 บาท พิเศษ 2,700,000 บาท

4,041,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 3,250,000 บาท

เอสวี ซิตี้ พระราม 3 เนื้อที่ 68.9 ตร.ม.

902/244 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ DD-BKK-CU-0114

https://www.bam.co.th/propertydetail/53697
https://www.bam.co.th/propertydetail/52779
https://www.bam.co.th/propertydetail/48217
https://www.bam.co.th/propertydetail/50757
https://www.bam.co.th/propertydetail/58500
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H-BKK-CU-3191

รุ่งเรืองคอนโดทาวน์ เนื้อที่ 82 ตร.ม.
661/12 ซ.ลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

H-BKK-CU-2746

ซิตี้ วิลล่า เนื้อที่ 32.88 ตร.ม.
215/152 ซ.ลาดพร้าว 128/3 แขวงวังทองหลาง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

20-BKK-CU-0077

อัญชัญ สวนหลวงคอนโดมิเนียม เน้ือท่ี 61.95 ตร.ม.

29/279 ซ.อ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

1,714,000 บาท

941,000 บาท1,261,000 บาท

DA-BKK-CU-0156

เดอะ ทรอปิคอล เนื้อที่ 40.36 ตร.ม.
54/4 ซ.อ่ อนนุช 12 แขวงสวนหลวง

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

2,021,000 บาท

พิเศษ 1,655,000 บาท พิเศษ 1,410,000 บาท

พิเศษ 760,000 บาทพิเศษ 860,000 บาท

2,885,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 2,625,000 บาท

เดอะนิช ไอดี เนื้อที่ 54.64 ตร.ม.

464/75 ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ DI-BKK-CU-0106

https://www.bam.co.th/propertydetail/52410
https://www.bam.co.th/propertydetail/52208
https://www.bam.co.th/propertydetail/35867
https://www.bam.co.th/propertydetail/48295
https://www.bam.co.th/propertydetail/58450
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H-BKK-CU-1791

บ้านฝัน คอนโดวิลล์ เนื้อที่ 36 ตร.ม.
1035/104 ซ.ศรีนครินทร์ 35 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

H-BKK-CU-3289

คูณสุขวิลล์ อีและเอฟ เนื้อที่ 25.54 ตร.ม.
1005/325 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

H-BKK-CU-1681

ศรีบุรินทร์ คอนโด เนื้อที่ 29.2 ตร.ม.
91/2/72 ซ.พหลโยธิน 57 แขวงกูบแดง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ

H-BKK-CU-2696

ลำาสาลี วิลล์ เนื้อที่ 30.1 ตร.ม.
58/83 ซ.รามคําแหง 60/2 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

674,000 บาท

661,000 บาท 514,000 บาท

646,000 บาท

พิเศษ 550,000 บาท

พิเศษ 520,000 บาท พิเศษ 434,000 บาท

พิเศษ 530,000 บาท

686,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 555,000 บาท
ศรีสุธาทิพย์ คอนโดเทล เนื้อที่ 34.6 ตร.ม.

29/69 ซ.รามอินทรา 14 แขวงจรเข้บัว 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ H-BKK-CU-1241

https://www.bam.co.th/propertydetail/31408
https://www.bam.co.th/propertydetail/42862
https://www.bam.co.th/propertydetail/48937
https://www.bam.co.th/propertydetail/53415
https://www.bam.co.th/propertydetail/48912
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H-BKK-CU-1463

ปรีดี เพลซ เนื้อที่ 26.28 ตร.ม.
673/273 ซ.พัฒนาการ 30

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

521,000 บาท

พิเศษ 426,000 บาท

H-BKK-CU-1933

พหลโยธิน 57 คอนโด เนื้อที่ 27.32 ตร.ม.
680/94 ถ.พหลโยธิน 57 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

 กรุงเทพฯ

451,000 บาท

พิเศษ 379,300 บาท

H-BKK-CU-2872

นิรันดร์ ซิตี้ บางแค เนื้อที่ 25.51 ตร.ม.
181/234 ซ.กาญจนาภิเษก 8 

แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

315,000 บาท

พิเศษ 271,400 บาท

513,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 420,000 บาท
เทพลีลาคอนโดทาวน์ เนื้อที่ 24.53 ตร.ม.

473/182 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ DA-BKK-CU-0157

I-BKK-CU-0168

กฤชนคร คอนโดทาวน์ เนื้อที่ 24.2 ตร.ม.
45/6/21 ซ.พหลโยธิน แขวงสายไหม 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ

240,000 บาท

พิเศษ 207,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/33799
https://www.bam.co.th/propertydetail/42901
https://www.bam.co.th/propertydetail/49936
https://www.bam.co.th/propertydetail/53483
https://www.bam.co.th/propertydetail/48426
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L-BKK-VL-0103

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 37-0-93 ไร่
ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

23-BKK-VL-0001

เค.ซี.การ์เด้นท์โฮม เน้ือท่ี 1-3-54.9 ไร่
ซ.นิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

DC-NON-SH-0113

ม. มัณฑนาป่ินเกล้า-พระราม 5 เน้ือท่ี 61 ตร.ว.
199/25 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

DA-NON-SH-0104

ม.ภัทรนิเวศน์ลากูน เน้ือท่ี 80 ตร.ว.
22/24 ถ.เทศบาล 2 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง

จ.นนทบุรี

23-BKK-VL-0003

ฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท เน้ือท่ี 1-0-24 ไร่
ถ.ฉลองกรุง แขวงลําผักชี

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

21-BKK-VL-0002

สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ เน้ือท่ี 3-1-65 ไร่

ซ.สุวินทวงศ์ 96 แขวงลําต้อยติ่ง เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ

90,103,000 บาท

7,474,000 บาท

5,500,000 บาท 4,400,000 บาท

3,965,000 บาท

9,009,000 บาท

พิเศษ 61,500,000 บาท

พิเศษ 5,300,000 บาท

พิเศษ 4,600,000 บาท พิเศษ 3,700,000 บาท

พิเศษ 2,714,000 บาท

พิเศษ 6,962,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/44401
https://www.bam.co.th/propertydetail/46502
https://www.bam.co.th/propertydetail/42184
https://www.bam.co.th/propertydetail/17557
https://www.bam.co.th/propertydetail/46500
https://www.bam.co.th/propertydetail/38553
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DC-NON-SH-0118

ม. พฤกษ์ลดา เนื้อที่ 54.4 ตร.ว.
89/501 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ต.บางตะไนย์

 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

H-NON-TH-0359

ม. สวีทโฮมปาร์ค เนื้อที่ 16.2 ตร.ว.
100/1051 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง

 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

DE-NON-CU-0102

ฌ็องเซลิเซ่ เนื้อที่ 28.76 ตร.ม.
308/627 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 50 ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

H-NON-CU-1038

นนทรีย์ เรวดี เนื้อที่ 35.73 ตร.ม.
19/48 ซ.เรวดี 58 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

H-NON-TH-0572

ม. ปิยวรารมย์ เนื้อที่ 16 ตร.ว. 
90/519 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง

 จ.นนทบุรี

DE-NON-SH-0108

ม. ศิลปการพาร์ค 3 เนื้อที่ 57.4 ตร.ว.
99/70 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

4,070,000 บาท

1,210,000 บาท

807,000 บาท 708,000 บาท

1,045,000 บาท

3,465,000 บาท

พิเศษ 3,500,000 บาท

พิเศษ 954,450 บาท

พิเศษ 632,800 บาท พิเศษ 578,900 บาท

พิเศษ 850,500 บาท

พิเศษ 2,730,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/53169
https://www.bam.co.th/propertydetail/39726
https://www.bam.co.th/propertydetail/22782
https://www.bam.co.th/propertydetail/30657
https://www.bam.co.th/propertydetail/53538
https://www.bam.co.th/propertydetail/41155
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C-NON-VL-0105

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 7-0-38 ไร่ 
ซ.นนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถ.สนามบินน้ํา ต.ท่าทราย 

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

H-NON-CU-0656

ชาร์มม่ิงริเวอร์ไซด์คอนโดวิว เน้ือท่ี 36 ตร.ม.
140/176 ซ.สุขาประชาสรรค์ 1 ต.ปากเกร็ด 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

11-PTH-SH-0001

ม. ชมฟ้า รังสิต-คลอง 2 เนื้อที่ 151.2 ตร.ว. 
51/799 ซ.รังสิตนครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

I-PTH-SH-0103

ม. ปรีชา เนื้อที่ 87.3 ตร.ว. 
338/99 ซ.พหลโยธิน 87 ต.ประชาธิปัตย์

อ. ธัญบุรี  จ.ปทุมธานีี

93,654,000 บาท 575,000 บาท

6,050,000 บาท 5,720,000 บาท

พิเศษ 64,000,000 บาท พิเศษ 469,000 บาท

พิเศษ 5,500,000 บาท พิเศษ 4,590,000 บาท

53,685,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 39,000,000 บาท
ม. ทรัพย์วัฒนะ 3-0-20.1 ไร่ 

ซ.แจ้งวัฒนะ 17 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี DJ-NON-VL-0100

https://www.bam.co.th/propertydetail/59626
https://www.bam.co.th/propertydetail/24155
https://www.bam.co.th/propertydetail/30099
https://www.bam.co.th/propertydetail/26533
https://www.bam.co.th/propertydetail/27919
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DC-PTH-SH-0100

ม. พฤกษ์ลดา เนื้อที่ 65 ตร.ว. 
55/520 ถ.ไสวประชาราษฎร์  ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา

 จ.ปทุมธานี

H-PTH-TH-0384 

ม. ไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ เนื้อที่ 18 ตร.ว. 
81/172 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี

จ.ปทุมธานี

H-PTH-TH-0568

ม. จิตภาวรรณ 11 เนื้อที่ 16 ตร.ว.
99/125 ถ. รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ํารักษ์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

DE-PTH-SH-0142

ม. ฟ้าปิยรมย์ เพส 6 เนื้อที่ 37 ตร.ว. 
78/383 ซ.พฤกษ์วนา 8 ถ.ลําลูกกา ต.บึงคําพร้อย

 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

3,960,000 บาท

1,320,000 บาท 935,000 บาท

2,750,000 บาท

พิเศษ 2,900,000 บาท

พิเศษ 1,090,000 บาท พิเศษ 714,000 บาท

พิเศษ 2,200,000 บาท

4,840,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 4,095,000 บาท
อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 21 ตร.ว.

52/52 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางปรอก  

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี H-PTH-CB-0114

https://www.bam.co.th/propertydetail/42027
https://www.bam.co.th/propertydetail/41600
https://www.bam.co.th/propertydetail/29863
https://www.bam.co.th/propertydetail/49760
https://www.bam.co.th/propertydetail/44674
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1,430,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 1,200,000 บาท
ม. ธราดล เนื้อที่ 19 ตร.ว.

229/473 ถ.เลียบคลองรังสิต-ประยูรศักดิ์ (คลอง 7)

ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี H-PTH-CB-0117

H-PTH-CU-0131

เอกธานีคอนโดทาวน์ (บางพูน) เน้ือท่ี 31.53 ตร.ม. 
78(9)/3 ถ.บางบัวทอง-บางพูน ต.บางพูน

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

A-PTH-VL-1042

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 27-2-96 ไร่ 
ซ.สุวิมล ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี

 จ.ปทุมธานี

DL-PTH-VL-0100

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 45 ไร่ 
ถ.เลียบคลอง 10 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

A-PTH-VL-0423

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 35-2-52 ไร่ 
ถ.สาธารณประโยชน์ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี

434,000 บาท 61,028,000 บาท

33,660,000 บาท 31,355,000 บาท

พิเศษ 344,800 บาท พิเศษ 45,000,000 บาท

พิเศษ 26,000,000 บาท พิเศษ 22,000,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/47408
https://www.bam.co.th/propertydetail/8103
https://www.bam.co.th/propertydetail/15696
https://www.bam.co.th/propertydetail/50275
https://www.bam.co.th/propertydetail/13919
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3,190,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 2,688,000 บาท
ม. พฤกษาวิลล์ 24 เนื้อที่ 34.5 ตร.ว.

61 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว  อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ DD-SPK-TH-0110

21-PTH-VL-0002

โครงการจามจุุรี  เนื้อที่ 1 ไร่ 
ถ.เลียบคลอง 8(หนองเสือ) ต.บึงบอนใต้ อ.หนองเสือ

จ.ปทุมธานี

DC-SPK-SH-0101

ม. สีวลี-สุวรรณภูมิ เนื้อที่ 50.6 ตร.ว.
99/463 ถ.บางพลี-ลาดกระบัง ต.บางพลีใหญ่  

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

H-SPK-SH-0144

ม. บุศรินทร์ เทพารักษ์ เนื้อที่ 51 ตร.ว.
109/460 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

H-SPK-TH-1087

ม. ซิตี้วิลเลจ เนื้อที่ 27 ตร.ว.
605/144 (ซ. 6/9) ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

2,640,000 บาท 4,180,000 บาท

3,740,000 บาท 1,980,000 บาท

พิเศษ 1,800,000 บาท พิเศษ 3,660,000 บาท

พิเศษ 2,940,000 บาท พิเศษ 1,600,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/42842
https://www.bam.co.th/propertydetail/31384
https://www.bam.co.th/propertydetail/53782
https://www.bam.co.th/propertydetail/53871
https://www.bam.co.th/propertydetail/51034
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DA-SSK-SH-0101

ม. เดอะแกรนด์ พระราม 2 เน้ือท่ี 72 ตร.ว.
99/71 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  

พิเศษ 5,800,000 บาท

7,150,000 บาท

H-SPK-CU-1244

ปาล์มพาวิลเล่ียน ศรีนครินทร์ เน้ือท่ี 35.59 ตร.ม. 
1099/219 ซ.เทวา 2 ต.สําโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

พิเศษ 700,000 บาท

848,000 บาท

DD-SPK-CB-0106

อาคารพาณิชย์ เน้ือท่ี 30 ตร.ว.
55,55/1 ซ.มังกร-ขันดี ต.สําโรงเหนือ

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

พิเศษ 6,195,000 บาท

7,480,000 บาท

20-SPK-VL-0003

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 10-1-59 ไร่ 
ถ. เกียรติพิพัฒน์ธานี ต.บ้านระกาศ

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

พิเศษ 30,000,000 บาท

41,175,000 บาท

DD-SPK-CB-0102

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เน้ือท่ี 40.3 ตร.ว.
109/39 ถ. คลองด่าน-บางพลี ต.บางเสาธง  อ.บางพลี

 จ.สมุทรปราการ

พิเศษ 2,520,000 บาท

3,135,000 บาท

H-SPK-TH-0100

ทาวน์เฮ้าส์ เนื้อที่ 16 ตร.ว.
20/6 ซ.รวมญาติ ต.สําโรงใต้ (สําโรง) 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

พิเศษ 1,155,000 บาท

1,540,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/38199
https://www.bam.co.th/propertydetail/48144
https://www.bam.co.th/propertydetail/39777
https://www.bam.co.th/propertydetail/54987
https://www.bam.co.th/propertydetail/36787
https://www.bam.co.th/propertydetail/40882
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P-CHM-VL-0138

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 15-0-99 ไร่
ถ.สายหางดง-สะเมิง กม. 19 ต.บ้านปง

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

พิเศษ 25,000,000 บาท

33,545,000 บาท

DA-CHM-CB-0100

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 282.8 ตร.ว.
138/2 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต.สันกําแพง  อ.สันกําแพง

 จ.เชียงใหม่

พิเศษ 12,900,000 บาท

17,958,000 บาท

DT-CHM-CB-0101

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 33.1 ตร.ว.
13/13 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน  อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

พิเศษ 7,140,000 บาท

8,800,000 บาท

DE-CHM-SH-0119

บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 1-0-26 ไร่
64/1 ถ.บ้านขอนตาล ต.ริมใต้  อ.แม่ริม

จ.เชียงใหม่

พิเศษ 7,350,000 บาท

9,349,000 บาท

11,307,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 8,000,000 บาท
ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 9-0-71 ไร่

ถ.รพช.แม่ก๊ะ-แม่ฮ่อมไคร ์ต.ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด

จ.เชียงใหม่ 19-CHM-VL-0010

https://www.bam.co.th/propertydetail/47141
https://www.bam.co.th/propertydetail/33894
https://www.bam.co.th/propertydetail/48065
https://www.bam.co.th/propertydetail/8497
https://www.bam.co.th/propertydetail/34033
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O-CHR-VL-0052

โครงการศรีเวียงรีสอร์ท เน้ือท่ี 1-1-33 ไร่ 
ถ.สายเชียงราย-พญาเม็งราย (ทล. 1152) ต.เวียงชัย

อ.เวียงชัย จ.เชียงใหม่

DN-LPA-VL-0100

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 9-0-23 ไร่
ถ.สายสบตุ๋ย-แม่กืย-บ้านจู๊ด ต.ปงแสนทอง

อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง

พิเศษ 766,500 บาท

พิเศษ 3,465,000 บาท

1,008,000 บาท

4,565,000 บาท

11-CHR-HB-0100

โรงแรมและรีสอร์ท เนื้อที่ 3-0-47 ไร่
609 ถ.ดอยพระบาท ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

H-LPA-SH-0143

ม. พรรณี เนื้อที่ 100 ตร.ว. 
256/30 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง

จ.ลําปาง

พิเศษ 21,000,000 บาท

พิเศษ 1,365,000 บาท

28,575,000 บาท

1,757,000 บาท

9,702,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 7,717,500 บาท
ม. วังตาล
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ. หางดง

จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 1-1-88 ไร่ 11-CHM-VL-0018

https://www.bam.co.th/propertydetail/26415
https://www.bam.co.th/propertydetail/30167
https://www.bam.co.th/propertydetail/21971
https://www.bam.co.th/propertydetail/43760
https://www.bam.co.th/propertydetail/58061
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DA-PCH-SH-0101

บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 171 ตร.ว.
633/22 เทศบาลทับคล้อ ซ.9 ต.ทับคล้อ

อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

4-NSW-SH-0105

โครงการริมคลองกองบิน 4 เน้ือท่ี 70 ตร.ว.
465 ถ.เลียบคลองส่งน้ํากองบิน 4

ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

พิเศษ 2,782,500 บาท

พิเศษ 1,110,000 บาท

3,845,000 บาท

1,210,000 บาท

DE-UTD-SH-0104

ม. ชลธิชา 1 เนื้อที่ 67 ตร.ว.
219/20 ถ.สายสําราญรื่น ต.งิ้วงาม

อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

พิเศษ 1,250,000 บาท

1,430,000 บาท

20-SUK-CB-0001

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 16 ตร.ว.
16/45 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย

จ.สุโขทัย

20-PBN-SH-0004

บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 23.5 ตร.ว.
ถ.สายหล่มสัก-สระบุรี (ทล.21) ต.ซับสมอทอด

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

พิเศษ 1,320,000 บาท

พิเศษ 750,000 บาท

1,650,000 บาท

1,012,000 บาท

DA-PRA-CB-0100

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 47.6 ตร.ว.
ถ.บ้านร่องฟอง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่

จ.แพร่

พิเศษ 1,700,000 บาท

1,870,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/40385
https://www.bam.co.th/propertydetail/54098
https://www.bam.co.th/propertydetail/36844
https://www.bam.co.th/propertydetail/42920
https://www.bam.co.th/propertydetail/36472
https://www.bam.co.th/propertydetail/25280
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DE-KNK-SH-0131

ม. วราสิริ บึงแก่นนคร เน้ือท่ี 76.5 ตร.ว.
189/96 ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

DE-KNK-SH-0107

ม. พีเอสโฮม หนองกุง เน้ือท่ี 64.4 ตร.ว.
833/2 ถ.มิตรภาพ (ทล. 2) ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

พิเศษ 4,900,000 บาท

พิเศษ 3,200,000 บาท

5,940,000 บาท

3,740,000 บาท

DE-NSM-SH-0137

ม. เดอะปาล์ม ซิตี้ 2 เนื้อที่ 65 ตร.ว.
299/134 ต.หนองกระทุ่ม  อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

พิเศษ 3,600,000 บาท

4,290,000 บาท

DE-NSM-SH-0110

ม. เทพธานี เนื้อที่ 60 ตร.ว.
626 ถ.มิตรภาพ (ทล. 2) ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

DE-KNK-SH-0102

ม. พีเอสโฮม เนื้อที่ 74.8 ตร.ว.
888/60 ถ.เหล่านาดี (ทล. 213) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น

พิเศษ 1,550,000 บาท

พิเศษ 4,150,000 บาท

1,870,000 บาท

4,814,000 บาท

DE-NSM-SH-0131

ม. เดอะเซ็นทรัล พาร์ค เนื้อที่ 119 ตร.ว.
199/215 ถ.เลียบคลองส่งนํ้า ต.หนองจะบก  

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พิเศษ 5,300,000 บาท

6,633,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/57629
https://www.bam.co.th/propertydetail/58480
https://www.bam.co.th/propertydetail/51256
https://www.bam.co.th/propertydetail/61681
https://www.bam.co.th/propertydetail/46406
https://www.bam.co.th/propertydetail/52122
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DD-UDN-SH-0124

ม. ร่มเย็น 5 เนื้อที่ 126 ตร.ว.
399/9 ต.หนองขอนกว้าง

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

H-UDN-SH-0176

ม. มนัฐการ เนื้อที่ 40.2 ตร.ว.
211/93 ซ.รุ่งเรือง ต.หนองขอนกว้าง อ. เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี

DD-UDN-SH-0115 

ม. สิทธารมย์ เนื้อที่ 40 ตร.ว.
234 ถ.เลี่ยงเมือง (ทล.216) ต.หมากแข้ง  

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

พิเศษ 4,935,000 บาท

พิเศษ 1,045,000 บาทพิเศษ 3,045,000 บาท

6,888,000 บาท

1,210,000 บาท3,844,000 บาท

H-KNK-SH-0107

ม.ธาราริน เนื้อที่ 27 ตร.ว.
394/111 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

พิเศษ 1,270,000 บาท

1,650,000 บาท

20-KNK-SH-0001

บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 45 ตร.ว.
ถ.หลุบชาด ต.กุดเค้า  อ. มัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น

พิเศษ 900,000 บาท

1,191,000 บาท

DA-KNK-SH-0103

ม. มงคลเลิศธานี 1 เนื้อที่ 77.3 ตร.ว.
79/73 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

พิเศษ 3,000,000 บาท

4,180,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/62788
https://www.bam.co.th/propertydetail/41668
https://www.bam.co.th/propertydetail/36129
https://www.bam.co.th/propertydetail/56755
https://www.bam.co.th/propertydetail/51157
https://www.bam.co.th/propertydetail/49104
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20-UBN-VL-0100

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 21-2-6.1 ไร่
ถ.สถลมาร์ค (วารินฯ-เดชอุดม ทล.24)

ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

DL-SKN-HB-0100

โรงแรมและรีสอร์ท เนื้อที่ 1-3-49 ไร่
479 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุนาเวง  อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร

พิเศษ 39,990,000 บาท

พิเศษ 20,000,000 บาท

53,966,000 บาท

27,176,000 บาท

DI-UBN-FT-0100

โรงงาน เนื้อที่ 2-1-48 ไร่
207 ถ.สายกันทรลักษ์-นํ้ายืน (ทล. 2248) ต.โซง

อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

DE-NPN-SH-0101

บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 4-1-41.3 ไร่
ถ.ชยางกูร (ทล.212) ต.ท่าค้อ  อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

พิเศษ 6,500,000 บาท

พิเศษ 10,000,000 บาท

9,058,000 บาท

12,713,000 บาท

4,218,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 3,465,000 บาท
ม. ชนากานต ์เนื้อที่ 76.5 ตร.ว.
168/4 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) ต.นาดี 

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี DE-UDN-SH-0105

https://www.bam.co.th/propertydetail/45621
https://www.bam.co.th/propertydetail/60267
https://www.bam.co.th/propertydetail/38613
https://www.bam.co.th/propertydetail/52609
https://www.bam.co.th/propertydetail/54152
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20-KAN-CU-0002

คาสเซิลทาวเวอร์  เนื้อที่ 79 ตร.ม.
301/198-199 ถ.แสงชูโต (ทล.323) ต.ท่ามะขาม 

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

พิเศษ 600,000 บาท

739,000 บาท

DN-KAN-SH-0101

ม. พฤกษากาญจน์ 3 เนื้อที่ 70 ตร.ว.
18/13  ถ.แสงชูโต (ทล.323) ต.ท่ามะขาม 

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

พิเศษ 3,400,000 บาท

3,740,000 บาท

DE-KAN-CB-0100

โครงการทองผาภูมิเมืองใหม่ เน้ือท่ี 80 ตร.ว.
290-291/3 ถ.แสงชูโต (ทล.323) ต.ท่าขนุน

อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

พิเศษ 3,400,000 บาท

4,235,000 บาท

DE-KAN-SH-0106

ม. พฤกษากาญจน์ 3 เนื้อที่ 95.9 ตร.ว.
1/88  ถ.แสงชูโต (ทล.323) ต.ท่ามะขาม 

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

พิเศษ 4,400,000บาท

5,390,000 บาท

2,808,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 2,600,000 บาท
ม. เอกสยาม เนื้อที่ 62.6 ตร.ว.

6/166 ถ.ศาลายา-บางภาษี-บางเลน ต.คลองโยง

อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1-NKP-SH-0124

https://www.bam.co.th/propertydetail/52736
https://www.bam.co.th/propertydetail/52957
https://www.bam.co.th/propertydetail/51251
https://www.bam.co.th/propertydetail/36102
https://www.bam.co.th/propertydetail/30506
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L-AYT-VL-0125

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 45-1-39 ไร่
ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา (อย.4006) ต.ลาดบัวหลวง

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

พิเศษ 28,000,000 บาท

35,916,000 บาท

DD-NKP-FT-0100

โรงงาน เนื้อที่ 4-2-23.2 ไร่
62 ถ.เทศบาล ซ.7 ต.สวนป่าน

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

พิเศษ 14,500,000 บาท

18,014,000 บาท

L-NKP-VL-0158

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 12-0-96 ไร่
ถ.มาลัยแมน (ทล.321) ต.หนองปากโลง

อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

พิเศษ 19,800,000 บาท

26,928,000 บาท

H-NKP-SH-0129

ม.บ้านสวนนครชัยศรี เนื้อที่ 53.3 ตร.ว.
71/63 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.ท่าตําหนัก 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

พิเศษ 2,400,000 บาท

2,915,000 บาท

1,760,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 1,550,000 บาท
ม. ชีวา 1 เนื้อที่ 38 ตร.ว.

111/144 ถ.สายราชบุรี-เขางู (ทล.3087) ต.หลุมดิน

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี DE-RAT-SH-0108

https://www.bam.co.th/propertydetail/47960
https://www.bam.co.th/propertydetail/57641
https://www.bam.co.th/propertydetail/53218
https://www.bam.co.th/propertydetail/45340
https://www.bam.co.th/propertydetail/52832
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DN-SPB-SH-0100

ม. รวยย่ิง เน้ือท่ี 58 ตร.ว.
199/158 ถ.มาลัยแมน (ทล.321) ต.รั้วใหญ่

อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

พิเศษ 1,730,000 บาท

2,110,000 บาท

DA-SRA-FT-0101

โรงงาน เนื้อที่ 4-1-90 ไร่
ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ไผ่ต่ํา

อ.หนองแค จ.สระบุรี

พิเศษ 28,000,000 บาท

34,734,000 บาท

22-SRA-VL-0002

ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 33-1-43 ไร่
ถ.พหลโยธิน(ทล. 1) ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

พิเศษ 55,000,000 บาท

69,051,000 บาท

DA-LOP-FT-0106

โรงงาน เนื้อที่ 73-3-95.9 ไร่
ถ.ธารเกษม-สถานีรถไฟเขาสูง (ทล.3334)

ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

พิเศษ 22,000,000 บาท

29,499,000 บาท

8,625,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 6,600,000 บาท
อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 71 ตร.ว.

36/14 ถ.สายโพธิ์ทอง(ทล.3064) ต.ป่างิ้ว

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง DE-ANG-CB-0100

https://www.bam.co.th/propertydetail/60150
https://www.bam.co.th/propertydetail/51221
https://www.bam.co.th/propertydetail/58978
https://www.bam.co.th/propertydetail/51540
https://www.bam.co.th/propertydetail/43844
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H-SRK-TH-0100

ม. สวนตาลวิลล์  เน้ือท่ี 32 ตร.ว.
3/51 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว

อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

DE-CHO-TH-0117

ปิยวัฒน์ บางแสน เฟส 3 เน้ือท่ี 30 ตร.ว.
99/462 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต. บ้านปึก

อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

พิเศษ 1,155,000 บาท

พิเศษ 2,450,000 บาท

1,438,000 บาท

3,105,000 บาท

DI-CCS-SH-0105

ม. แสนสุข 5 เนื้อที่ 54 ตร.ว.
105/8 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.แปลงยาว

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

พิเศษ 1,900,000 บาท

2,420,000 บาท

H-SRK-SH-0101

ม. นิตตาโฮม เนื้อที่ 53 ตร.ว.
212/45 ซ.เทศบาล 6 ต.สระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

E-PCB-CB-0001

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 23.8 ตร.ว.
349/16 ถ. เทศบาลดําริห์ ต.หน้าเมือง 

อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

พิเศษ 1,585,500 บาท

พิเศษ 2,760,000 บาท

2,185,000 บาท

3,450,000 บาท

DE-CCS-SH-0100

ม. วิจิตตราธานี เนื้อที่ 60.7 ตร.ว.
93/23 ซ.วัดสุคันธศีลาราม ต.หอมศีล

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

พิเศษ 4,200,000บาท

5,750,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/38110
https://www.bam.co.th/propertydetail/58878
https://www.bam.co.th/propertydetail/43478
https://www.bam.co.th/propertydetail/46725
https://www.bam.co.th/propertydetail/19484
https://www.bam.co.th/propertydetail/57748
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DE-CHO-FT-0100

โรงงาน เน้ือท่ี 16-0-76 ไร่
ถ.หนองชาก-หัวกุญแจ (ทล.3059)

ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

พิเศษ 38,000,000 บาท

47,433,000 บาท

DI-CHO-SH-0115

ม. มายโฮม แอ๊ด นาป่า การ์เด้นโฮม
เนื้อที่ 65.5 ตร.ว. 99/146 ถ.พระตําหนัก ต.นาป่า

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พิเศษ 2,800,000 บาท

3,450,000 บาท

DD-CHO-SH-0102

ม. แมกไม้ แหลมฉบัง 1 เนื้อที่ 73 ตร.ว.
299/32 ถ.หนองสะเดา ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

H-CHO-CU-0148

เก้ากะรัตคอนโดทาวน์ เนื้อที่ 109.8 ตร.ม.
517/99 ซ.อรุโณทัย 2 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พิเศษ 2,480,000 บาท

พิเศษ 2,200,000 บาท

3,220,000 บาท

2,899,000 บาท

DA-CHO-SH-0101

ม. เทวีรีสอร์ท เนื้อที่ 100 ตร.ว.
165/11 ถ.พัทยา-ห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พิเศษ 4,000,000 บาท

4,950,000 บาท

DD-CHO-CB-0112

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 41.2 ตร.ว.
28/10-11 ถ.สายเสม็ด-อ่างศิลา ต.เสม็ด

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พิเศษ 8,900,000 บาท

11,000,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/30410
https://www.bam.co.th/propertydetail/58498
https://www.bam.co.th/propertydetail/37763
https://www.bam.co.th/propertydetail/59966
https://www.bam.co.th/propertydetail/44844
https://www.bam.co.th/propertydetail/38187
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DE-RAY-SH-0100

ม. เติมทรัพย์ เน้ือท่ี 69.8 ตร.ว.
5/106 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

DD-RAY-TH-0100

ม. พาชื่น เนื้อที่ 43.4 ตร.ว.
25/5 ถ.สายหนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

H-RAY-SH-0149

ม. ทรัพย์สมบูรณ์ เนื้อที่ 56 ตร.ว.
10/41 ถ.สายเนินกระปรอก-เขาภูดร ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง

 จ.ระยอง

พิเศษ 2,000,000 บาท

พิเศษ 1,300,000 บาทพิเศษ 1,155,000 บาท

2,530,000 บาท

1,725,000 บาท1,495,000 บาท

H-RAY-SH-0147

ม. ฟายน์โฮม เนื้อที่ 54.8 ตร.ว.
115/97 ถ.เนินกระปรอก-คลองนํ้าตก ต.บ้านฉาง

  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

พิเศษ 1,155,000 บาท

1,540,000 บาท

24,878,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 20,800,000 บาท
ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 12-3-40 ไร่

ถ.สายเสม็ดแดง-ซอยหลังปั๊มซัสโก้

ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 20-RAY-VL-0102

https://www.bam.co.th/propertydetail/37310
https://www.bam.co.th/propertydetail/41893
https://www.bam.co.th/propertydetail/43882
https://www.bam.co.th/propertydetail/47066
https://www.bam.co.th/propertydetail/37813
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99-CHP-OB-0100

อาคารสำานักงาน เน้ือท่ี 148 ตร.ว.
38-40 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

พิเศษ 19,000,000 บาท

26,103,000 บาท

20-PCK-CB-0003

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 20 ตร.ว.
324/4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิเศษ 3,300,000 บาท

4,140,000 บาท

A-PCK-AG-0100

ที่เกษตร เนื้อที่ 43-1-30 ไร่
ถ.เพชรเกษม กม.319 ต.อ่าวน้อย

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิเศษ 40,000,000 บาท

59,789,000 บาท

DD-PET-CU-0100

ชะอำาลากูน่า เนื้อที่ 527.38 ตร.ม.
99/86, 99/89 ซ.บางเกตุ 4 ถ.สายปักเตียน-ชะอํา ต.บางเก่า

อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

พิเศษ 27,000,000 บาท

31,074,000 บาท

5,500,000 บาทราคาตั้งขาย พิเศษ 4,150,000 บาท
อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 21 ตร.ว.

110/37 ถ.หาดเฉวง 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี DE-SRT-CB-0100 

https://www.bam.co.th/propertydetail/59481
https://www.bam.co.th/propertydetail/36509
https://www.bam.co.th/propertydetail/12074
https://www.bam.co.th/propertydetail/67268
https://www.bam.co.th/propertydetail/41702
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DE-KRB-SH-0112

ม. สินอนันต์ เน้ือท่ี 50 ตร.ว.
102/30 ถ.คลองจิหลาดพัฒนา 8

ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

DM-TRN-SH-0100

ม. กันตังวิลเลจ เน้ือท่ี 81.4 ตร.ว.
74/37 ถ.ควนทองสีห์ ต.บางเป้า

อ.กันตัง จ.ตรัง

พิเศษ 1,700,000 บาท

พิเศษ 1,300,000 บาท

2,200,000 บาท

1,650,000 บาท

DE-PKT-TH-0113

ม. พนาสนธิ์ ซิตี้ (เทพอนุสรณ์)
เนื้อที่ 28 ตร.ว. 23/365 ถ.เทพอนุสรณ์

ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

พิเศษ 2,900,000 บาท

3,520,000 บาท

DE-PKT-CU-0103

บูลแคนยอนโฮม 2 เนื้อที่ 246.28 ตร.ม.
166/9 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

DA-KRB-OB-0100

อาคารสำานักงาน เนื้อที่ 2-3-34.4 ไร่
40 ถ.รอดบุญ ต.ปากน้ํา

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

พิเศษ 8,300,000 บาท

พิเศษ 27,000,000 บาท

9,482,000 บาท

42,282,000 บาท

DD-SRT-FT-0100

โรงงาน เนื้อที่ 11-3-78.9 ไร่
99/9 ถ.สายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร (ทล.4009)

ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

พิเศษ 16,000,000 บาท

20,908,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/57390
https://www.bam.co.th/propertydetail/56010
https://www.bam.co.th/propertydetail/54645
https://www.bam.co.th/propertydetail/58881
https://www.bam.co.th/propertydetail/55906
https://www.bam.co.th/propertydetail/48545


31 WWW.BAM.CO.TH
CALL CENTER : 02 6300 700

DE-SKL-CB-0100

ม. ถาวรนิมิตร เนื้อที่ 25 ตร.ว.
75/291 ถ.สงขลา-นาทวี ซ.32 ต.เขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

DA-NRT-VL-0102

ท่ีดินเปล่า เน้ือท่ี 323 ตร.ว.
ถ.สายตาบา-ตากใบ (ทล.4084) ต.เจ๊ะเห

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พิเศษ 1,500,000 บาท

พิเศษ 2,900,000 บาท

1,760,000 บาท

3,553,000 บาท

DE-SKL-SH-0118

ม. ประกายทอง เนื้อที่ 50 ตร.ว.
902/87 ถ.เลียบคลองชลประทาน

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พิเศษ 3,900,000 บาท

4,400,000 บาท

DE-SKL-SH-0115

ม. วราสิริ แกรนด์โฮม เนื้อที่ 82.6 ตร.ว.
119/1 ถ.ชลประทาน ต.คลองแห

อ.หาดใหญ จ.สงขลา

20-NRT-CB-0101

อาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 51 ตร.ว.
550/11 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

พิเศษ 3,100,000 บาท

พิเศษ 2,900,000 บาท

3,850,000 บาท

3,289,000 บาท

19-STU-OB-0001

อาคารสำานักงาน เนื้อที่ 204.5 ตร.ว.
48/1 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน  อ.เมืองสตูล

จ.สตูล

พิเศษ 23,000,000 บาท

32,461,000 บาท

https://www.bam.co.th/propertydetail/34109
https://www.bam.co.th/propertydetail/57828
https://www.bam.co.th/propertydetail/57216
https://www.bam.co.th/propertydetail/32909
https://www.bam.co.th/propertydetail/36349
https://www.bam.co.th/propertydetail/38801





