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จากใจ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 02

“BAM คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ

บ้าน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เท่านั้น”

	 นอกจากนี้	เรายังเพิ่มมูลค่าให้กับ	ทรัพย์	BAM	ให้มีความน่าสนใจ	ดึงดูดใจลูกค้า

และผู้สนใจทั่วไป	โดยร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดโครงการประกวดปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ

ภายนอก	หรือ	“BAM	Property	Design	Contest”	เพ่ือเป็นเวทีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิต

ได้แสดงความสามารถจากความรู้ตามทฤษฎีในหลักสูตรบวกกับความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว

ด้วยการนำานวัตกรรมใหม่	ๆ	มารังสรรค์เป็นผลงานท่ีดีเพ่ือเข้าประกวด	ท้ังยังได้ประสบการณ์

ในการทำางานจริง	โดยหลักเกณฑ์คือการนำาทรัพย์ของ	BAM	ประเภทบ้านเด่ียว	คอนโดมิเนียม

ทาวน์เฮ้าส์	มาเป็นโจทย์ให้นิสิตวางแนวคิดในการ	Renovate	ทรัพย์ดังกล่าว	รวมท้ังออกแบบ

ท้ังภายนอก	ภายในแบบประยุกต์ให้ร่วมสมัย	และ	BAM	ได้นำาผลงานท่ีชนะการประกวดมา

ปรับปรุงออกแบบทรัพย์จริง	โดยทีมวิศวกรและสถาปนิกของ	BAM	เพื่อให้ได้บ้านต้นแบบ

ที่ใกล้เคียงกับที่นิสิตเป็นผู้ออกแบบ		ซึ่งนิสิตผู้ชนะการประกวดจะได้เห็นผลงานที่ออกมา

เป็นรูปธรรมด้วยความภูมิใจ	ขณะเดียวกัน	BAM	ก็ได้พัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ท่ีเป็นต้นแบบ

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของ	BAM	ให้พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

 BAM	ยังมีบ้าน	คอนโด	ที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งสวยงามพร้อมอยู่ให้เลือกชม

หลากหลายแบบ	หลายทำาเลตามความต้องการ	นอกจากน้ี	BAM	มีโครงการสนับสนุนนักลงทุน

ที่ต้องการซื้อทรัพย์	NPA	ในราคาพิเศษ/เงื่อนไขพิเศษ	นำาไปปรับปรุงขาย	เพื่อสร้างรายได้

และสร้างอาชีพท่ีม่ันคงต่อไป	เพียงมาปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีของ	BAM	เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

และอำานวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพราะลูกค้าทุกท่านคือคนสำาคัญของเรา

ผลงานชนะเลิศการออกแบบนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ “BAM Property Design Contest”

คอนโดมิเนียมปี	2560

ทาวน์เฮ้าส์ปี	2561

บ้านเดี่ยวปี	2562

คุณสมพร มูลศรีแก้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 ถือเป็นช่วงโอกาสทองสำาหรับผู้ท่ีคิดจะซ้ือบ้าน

ท่ีดิน	คอนโด	หรือทรัพย์เพ่ือการลงทุน	โดย	BAM	ได้คัด

ทรัพย์เด่น	ทำาเลดี	มาลดราคาพิเศษ	และมีโปรโมชั่นดี	ๆ

ออกมาจูงใจลูกค้ามากมายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน

และนักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจซบเซาให้สามารถเป็น

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น

 BAM	จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัด

แคมเปญต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ืองผ่านท้ังช่องทางออฟไลน์และ

ออนไลน์ตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	

ทั้งทางเว็บไซต์	และ	Social	Media	ของ	BAM		รวมถึง

Online	Platform	อ่ืน	ๆ		เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับ

ลูกค้าของเรา	เช่น	การจองซ้ือทรัพย์ราคาพิเศษผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้ทุกท่ี	ตลอด	24	ช่ัวโมง	หรือการจัด	Virtual	Booth

บนหน้าเว็บไซต์	ภายใต้แนวคิด	“ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็ชมงาน

ผ่านหน้าจอได้”	พร้อมท้ังได้จับมือกับพันธมิตรท่ีมีเครือข่าย

การซื้อขายออนไลน์ที่ทรงพลังในกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน

น่ันคือ																							ทำาให้	BAM	สามารถขยายฐานลูกค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ก่อนเข้านอน จะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้น
4. บริหารสมองอย่างต่อเน่ือง การน่ังสมาธิ การฝึกใช้สมอง
เพ่ือท่ีจะจดจำาเร่ืองท่ีดีและสมองควรได้รับสารอาหารท่ีจำาเป็น
เช่น น้ำามันจากปลา และถ่ัวเหลือง รวมท้ังวิตามินบีหลายชนิด
มีส่วนช่วยในการบำารุงเซลล์สมองและระบบประสาท และควร
รับประทานผลไม้ประเภท องุ่น เบอร์ร่ี หรือส้ม ให้มากข้ึน เพราะ
ผลไม้เหล่าน้ีมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการหลงลืมได้
แม้กระทั่งการหัวเราะก็ช่วยทำาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เพราะ
ร่างกายจะหล่ังสารเคมีในระบบประสาทท่ีทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย
ส่งผลดีทั้งร่างกาย จิตใจ อีกทั้งคนรอบข้างก็จะมีความสุข
ตามไปด้วย
5. ความสงบทางจิตใจ จิตใจที่เป็นทุกข์ก่อให้เกิดความ
วิตกกังวล ย่อมทำาให้การทำากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เราควรฝึกจิตใจให้รู้จักปล่อยวาง
และมองโลกในแง่ดี มากกว่าที่จะคิดโกรธ เกลียด หรือเก็บ
เร่ืองต่าง ๆ มาคิดมาก เพราะฉะน้ันการทำาจิตใจให้มีความสุข
จะส่งผลดีต่อสุขภาพของตัวเราเอง

 สุขภาพและความสุขเป็นสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้ ต้อง

เร่ิมจากการกระทำาด้วยตัวเอง แค่เพียง 5 ข้อง่าย ๆ ท่ีสามารถ

ทำาได้เลย ก็จะทำาให้เรามีสุขภาพกายท่ีดีและมีความสุข เป็นการ

ลงทุนลงแรง และเวลาที่ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน

ขอบคุณแหล่งท่ีมา : https://www.sikarin.com/doctor-articles/ทำาได้-6-อย่าง-ชีวิตเปล่ีย

 ความสุขใจ และสุขภาพกาย คือส่ิงท่ีเช่ือมโยงกัน เม่ือใจเรามีความสุข
จะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เพราะเม่ือเราอารมณ์ดีมีความสุข คิดดี
คิดบวกอยู่เสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในปริมาณท่ีเหมาะสม ก็จะช่วย
ยืดอายุขัยของเราข้ึนไปอีก ใครท่ีอยากจะมีสุขภาพดีมีความสุข ต้องเร่ิมจาก
เปล่ียนความคิด มองโลกในแง่ดี กล้าคิด กล้าทำา สรุปแล้วท้ังอาหาร การกิน
การกระทำา และคนท่ีคุณเลือกคบ จะเป็นตัวกำาหนดสุขภาพกายใจของคุณเอง
ทั้งนี้ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและแสวงหา เพราะความสุขของ
คนเราไม่เหมือนกัน
 เราจึงอยากแนะนำาวิธีสร้างความสุขแบบง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง
ด้วยการทำา 5 สิ่งต่อไปนี้
1. รับประทานอาหารท่ีถูกต้อง ควรลดอาหารท่ีมีแคลอรี่สูง ของทอด ป้ิง-ย่าง
หรืออาหารที่มีไขมันสูง และควรเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
เช่น ปลาเเซลมอน ผัก ผลไม้ ไข่ ถั่ว เนื้อสัตว์ ไม่ติดมัน ผักสีสด และธัญพืช
ต่าง ๆ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วย
ป้องกันโรคและรักษาโรคได้พร้อม ๆ กัน
2. การออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
ในระยะยาว ทำาให้หัวใจ กล้ามเน้ือ ปอด ทำางานได้อย่างดี และยังสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับร่างกาย  ระบบเผาผลาญในร่างกายทำางานได้ดีขึ้น
3. การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างน้อย
6-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอายุ การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับสนิทใน
ความมืด โดยประมาณก่อนเท่ียงคืน เพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ออกมา
อย่างสมบูรณ์เต็มที่ จะช่วยป้องกันและต่อต้านความชรา ในช่วงกลางคืน
ร่างกายจะซ่อมแซมฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่และควรนอนให้เป็นเวลา ทางที่ดี
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เม่ือต่ืนข้ึนมารับวันใหม่ ร่างกายจะได้สดช่ืนและต่ืนตัว
ตลอดทั้งวัน สุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้ามีปัญหานอนไม่หลับหรือ
หลับยากแนะนำาว่าให้หลีกเล่ียงการด่ืมคาเฟอีนและแสงสีฟ้าจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
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เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

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

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว. รหัส 9-BKK-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 554/70 หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ

ซอย 1 ถนนเลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษก
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  4,400,000  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
3,850,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81
หมู่บ้านสิมิลัน รีฟ
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
11,220,000 บาทบางขุนเทียน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63
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เน้ือท่ี 168.20 ตร.ว.
รหัส DC-BKK-SH-0105

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

  

หนองแขม

เน้ือท่ี 40.30 ตร.ว. รหัส 9-BKK-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 554/70 หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ

ซอย 1 ถนนเลียบคู่ขนานกาญจนาภิเษก
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  4,400,000  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
3,850,000 บาทมีนบุรี

ราคาต้ังขาย 11,000,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท

เน้ือท่ี 70.00 ตร.ว.
รหัส DN-BKK-SH-0105
ท่ีอยู่ เลขท่ี 152/81
หมู่บ้านสิมิลัน รีฟ
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
11,220,000 บาทบางขุนเทียน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63
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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
  
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีปากเกร็ด

เน้ือท่ี 151.20 ตร.ว.
รหัส 11-PTH-SH-0001
ท่ีอยู่ เลขท่ี 51/799
หมู่บ้านชมฟา้ ซอย 7/3
ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี

ธัญบุรี

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

  

ราคาต้ังขาย
6,050,000 บาท

ราคาต้ังขาย 12,815,000 บาท



ิ

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
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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
6,930,000 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

บางขุนเทียน
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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว. 
รหัส DE-BKK-SH-0186

ท่ีอยู่ เลขท่ี 30/27 หมู่บ้านกฤษดานคร 43
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 6,160,000 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

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-SH-0172

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/296 หมู่บ้านปาริชาต-สุวินทวงศ์
ซอย 4/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,445,000 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 / ทว�วัฒนา / บางเขน / มีนบุร� /      ลาดกระบัง / สายไหม /คลองสามวา / สายไหม / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ทวีวัฒนา

ราคาพิเศษ 2,400,000 บาท ราคาต้ังขาย 4,730,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63
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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
6,930,000 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

บางขุนเทียน
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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี ราคาต้ังขาย 6,600,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว. 
รหัส DE-BKK-SH-0186

ท่ีอยู่ เลขท่ี 30/27 หมู่บ้านกฤษดานคร 43
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บางเขน มีนบุรี ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 6,160,000 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

ราคาพิเศษ 5,100,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DA-BKK-SH-0172

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/296 หมู่บ้านปาริชาต-สุวินทวงศ์
ซอย 4/2 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 5,445,000 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 / ทว�วัฒนา / บางเขน / มีนบุร� /      ลาดกระบัง / สายไหม /คลองสามวา / สายไหม / บางใหญ� / ปากเกร็ด / บางบัวทอง

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ทวีวัฒนา

ราคาพิเศษ 2,400,000 บาท ราคาต้ังขาย 4,730,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 70009

เน้ือท่ี 72.00 ตร.ว. 
รหัส 1-BKK-SH-0125
ท่ีอยู่ เลขท่ี 454/13 หมู่บ้านชนชอบ
ถนนวัชรพล ซอย 3
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร

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 ซอย 19

ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ราคาต้ังขาย  4,070,000  บาท

ราคาต้ังขาย 3,300,000 บาท ราคาพิเศษ 3,500,000 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 4,180,000 บาท

เน้ือท่ี 54.30 ตร.ว.
รหัส DD-NON-SH-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/405
หมู่บ้านชลลดา-วัดลาดปลาดุก ซอย 3

ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

สวนหลวง

บางบัวทอง

สายไหม

คลองสามวา
เน้ือท่ี 50.00 ตร.ว. รหัส 22-NON-SH-0002

ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/996
หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค พระราม 5-บางใหญ่

ซอยวัดส้มเกล้ียง ตําบลบางแม่นาง
อําเภอบางใหญ่ นนทบุรี

สวนหลวงบางใหญ่ บางบัวทอง

บางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง

บางใหญ่

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

บางบัวทอง

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 4,730,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย 3,905,000 บาท

ราคาต้ังขาย
4,620,000 บาท



Detached House บ�านเดี่ยว
รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน บางกรวย / ลาดหลุมแก�ว / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / ลำลูกกา / บางพลี / เมืองสมุทรสาคร

ิ ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 10

เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 91.30 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0150

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/301 หมู่ลัดดารมย์ ปิ่ นเกล้า
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 9,350,000 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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

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 

ตําบลประชาธิปัตย์ 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 ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,410,000 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 2,900,000 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

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63



Detached House บ�านเดี่ยว
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ิ ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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เน้ือท่ี 74.00 ตร.ว.
รหัส 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 85/51
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5
ถนนบางม่วง-บางคูลัด
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย นนทบุรี

เน้ือท่ี 80.30 ตร.ว.
รหัส 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 127/11
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 6/1 ถนนนนทบุรี-บางบัวทอง
ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

เน้ือท่ี 91.30 ตร.ว. 
รหัส DE-NON-SH-0150

ท่ีอยู่ เลขท่ี 98/301 หมู่ลัดดารมย์ ปิ่ นเกล้า
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง

อําเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาต้ังขาย 9,350,000 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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

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 ถนนเสมาฟา้คราม ตําบลคูคต 

อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

ราคาต้ังขาย 3,410,000 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 2,900,000 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

ราคาต้ังขาย
4,840,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

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

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

ราคาต้ังขาย 7,150,000 บาท

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

หมู่บ้านกฤษดาซิต้ีเลค แอนด์ พาร์ค
ซอย 46 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางปลา

อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

เน้ือท่ี 64.70 ตร.ว.
รหัส DC-SPK-SH-0120
ท่ีอยู่ เลขท่ี 123/1116
หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์
ซอยบางปลา 2 ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาต้ังขาย
5,610,000 บาท

ราคาต้ังขาย
6,160,000 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

ราคาต้ังขาย  3,740,000  บาท

สวนหลวง
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 3,660,000 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 78.70 ตร.ว. รหัส DC-SPK-SH-0108
ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/84 หมู่บ้านสีวลี-สุวรรณภูมิ

ซอย 1/5 ถนนบางพลี-ลาดกระบัง
ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี

สมุทรปราการ

สวนหลวง

ราคาต้ังขาย 6,050,000 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 
หมู่บ้านวรางกูล คลอง 3
ถนนชลมารคพิจารณ์
ตําบลบึงลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ลําลูกกา

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 5,800,000 บาท

เมืองสมุทรสาคร

บางพลี

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63 ถึงวันท่ี 20 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 3,000,000 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 23.60 ตร.ว.
รหัส 26-BKK-TH-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/159 หมู่บ้านแมกไม้ วัชรพล
 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 2,530,000 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

ประเวศ

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

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี 27.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-TH-0182
ท่ีอยู่ เลขท่ี 399/28

หมู่บ้านราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0473
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/569 หมู่บ้านปยิวรารมย์

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  1,155,000  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 1,650,000 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

ราคาต้ังขาย 3,795,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,090,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63
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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 23.60 ตร.ว.
รหัส 26-BKK-TH-0001

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/159 หมู่บ้านแมกไม้ วัชรพล
 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 92 แขวงสายไหม

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
  

บางเขน

ราคาต้ังขาย 2,530,000 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

ประเวศ

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

ท่ีอยู่ เลขท่ี 387 หมู่บ้านมารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 แขวงคลองสองต้นนุ่น 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เน้ือท่ี 27.00 ตร.ว. รหัส DE-BKK-TH-0182
ท่ีอยู่ เลขท่ี 399/28

หมู่บ้านราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  

ลาดกระบัง

ราคาต้ังขาย 2,640,000 บาท

เน้ือท่ี 16.00 ตร.ว. รหัส H-NON-TH-0473
ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/569 หมู่บ้านปยิวรารมย์

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตําบลบางบัวทอง
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  1,155,000  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 1,650,000 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

ราคาต้ังขาย 3,795,000 บาท

ราคาต้ังขาย 2,090,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63
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เน้ือท่ี 20.10 ตร.ว.
รหัส DE-NON-TH-0160
ท่ีอยู่ เลขท่ี 89/22 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว เมิร์จ 
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

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 1,430,000 บาท

เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.
รหัส H-PTH-TH-0384

ท่ีอยู่ เลขท่ี 81/172 หมู่บ้านไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ 
ซอย 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบลบางเด่ือ 

อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

สวนหลวง
เน้ือท่ี 18.00 ตร.ว.

รหัส H-PTH-TH-1127
ท่ีอยู่ เลขท่ี 40/1069 หมู่บ้านพฤกษา บี 
ถนนเลียบคลองสาม ตําบลคลองสาม

อําเภอคลองหลวง 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

ราคาต้ังขาย
1,375,000 บาท

ราคาต้ังขาย
3,410,000 บาท

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

ราคาต้ังขาย 1,320,000 บาท



Commercial Building อาคารพาณิชย�
รคนาหมพทเงุรก รคาสรทุมส ราการปรทุมส ีนาธมุทป ีรุบทนน รคนาหมพทเงุรก ราษฎร�บูรณะ / บางข�นเทียน /          บางพลัด / หนองแขม / บางเขน / บางกะป� / บึงกุ�ม / มีนบุร� / บางบัวทอง / ลำลูกกา

คลองหลวง / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / บางพลี / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

ิ

เน้ือท่ี 24.00 ตร.ว.
รหัส B-BKK-CB-0161

ท่ีอยู่ เลขท่ี 522 และ 524
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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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

 บางเขน

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

เน้ือท่ี 27.60 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/2 หมู่บ้านเวิร์คเพลส
ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 7,920,000 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 16.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102/63
ซอยเสรีไทย 81/1 แขวงคันนายาว

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 2,420,000 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

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส K-BKK-CB-0006

ท่ีอยู่ เลขท่ี 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

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

ลําลูกกา

มีนบุรี

ราษฏร์บูรณะ

ราคาต้ังขาย 5,500,000 บาท

ราคาต้ังขาย
3,410,000 บาท

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท/ยูนิต

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,245,000 บาท
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เน้ือท่ี 24.00 ตร.ว.
รหัส B-BKK-CB-0161

ท่ีอยู่ เลขท่ี 522 และ 524
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ำจ �ยชิณาพพทเงุรก �ยพัรทนิสราหิรบทัษรบ า ) นชาหม ( ดัก
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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

 บางเขน

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

เน้ือท่ี 27.60 ตร.ว.
รหัส DE-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 6/2 หมู่บ้านเวิร์คเพลส
ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

ราคาต้ังขาย 7,920,000 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 16.00 ตร.ว. 
รหัส H-BKK-CB-0108

ท่ีอยู่ เลขท่ี 102/63
ซอยเสรีไทย 81/1 แขวงคันนายาว

เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 2,420,000 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

เน้ือท่ี 19.00 ตร.ว.
รหัส K-BKK-CB-0006

ท่ีอยู่ เลขท่ี 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

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

ลําลูกกา

มีนบุรี

ราษฏร์บูรณะ

ราคาต้ังขาย 5,500,000 บาท

ราคาต้ังขาย
3,410,000 บาท

ราคาต้ังขาย
2,200,000 บาท/ยูนิต

ราคาต้ังขาย 2,530,000 บาท ราคาต้ังขาย 3,245,000 บาท

ราษฎร�บูรณะ / บางข�นเทียน /          หนองแขม / บางเขน / บางกะป� / บึงกุ�ม / มีนบุร� / บางบัวทอง / ลำลูกกา
คลองหลวง / เมืองปทุมธานี /           ธัญบุร� / บางพลี / เมืองสมุทรปราการ / กระทุ�มแบน

เน้ือท่ี 42.00 ตร.ว.
รหัส DD-SPK-CB-0107
ท่ีอยู่ เลขท่ี 30/21-22 
ถนนบางนา-ตราด กม.25+300
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

15

ราคาต้ังขาย 2,156,000 บาท ราคาต้ังขาย 2,200,000 บาท

เน้ือท่ี 39.90 ตร.ว.
รหัส DA-NON-CB-0110
ท่ีอยู่ เลขท่ี 48/9-10
หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 8
ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
7,480,000 บาท

ราคาต้ังขาย
6,050,000 บาท

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

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 1,320,000 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-บางพลี ตําบลบางเสาธง
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

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

บางพลี

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

ราคาต้ังขาย 10,925,000 บาท

ราคาต้ังขาย 3,135,000 บาท
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มุมสนุกให้กับตัวเร�เองแบบง่�ย	ๆ	ดังนี้
1. ด้วยพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในคอนโดของเราท่ีมีขนาดค่อนข้างจำากัด	ก�รจัดว�ง
เฟอร์นิเจอร์ภ�ยในห้องนั่งเล่นควรคำ�นึงถึงขน�ด	และก�รจัดว�งในพื้นที่
ใช้สอยท่ีมีอยู่	เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สีโทนสว่�ง	เพ่ือคว�มสบ�ยต�	และโซฟ�
ควรมีขน�ดประม�ณ	2	ที่นั่ง	ซึ่งจะทำ�ให้มุมดูโล่ง	โปร่ง

4. เชื่อมต่อถึงธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น
จัดว�งมุมน่ังเล่นให้เช่ือมต่อธรรมช�ติ	เพร�ะธรรมช�ติจะส�ม�รถช่วยบำ�บัด
คว�มเหน่ือยล้�และจิตใจได้	จึงควรจัดว�งมุมห้องน่ังเล่นในคอนโดไว้บริเวณ
ที่ส�ม�รถเชื่อมต่อก�รใช้ง�นกับระเบียงห้อง	เปิดรับวิวธรรมช�ติและ
บรรย�ก�ศจ�กพื้นที่ภ�ยนอกได้อย่�งเต็มที่	อ�จตกแต่งระเบียงห้องด้�น
นอกด้วยก�รจัดสวนกระถ�งปลูกต้นไม้ขน�ดเล็ก	หรือสร้�งพื้นที่สีเขียว
เพิ่มเติมภ�ยในห้องนั่งเล่น	ก็พร้อมเติมเต็มคว�มผ่อนคล�ยให้พื้นที่ใน
บริเวณนี้เปี่ยมไปด้วยสุนทรีย์
	 4	วิธีง่�ย	ๆ	เริ่มต้นได้ด้วยตัวเร�เอง	เร�ก็ส�ม�รถสร้�งพื้นที่
คว�มสนุกในพ้ืนท่ีจำ�กัดได้ในแบบของเร�	และยังส�ม�รถเปล่ียนบรรย�ก�ศ
ได้อีกเรื่อย	ๆ	ไม่จำ�เจบนพื้นที่ส่วนตัว	แค่นี้ก็สร้�งคว�มสุข	และสนุกไปกับ
มุมเหล่�นี้ในทุกวัน	ทำ�ให้ชีวิตของเร�ไม่น่�เบื่ออีกต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่ม�	:	https://www.sanook.com/home/25205/

2. การ texture ให้กับผนังห้องเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น
เป็นก�รสร้�งบรรย�ก�ศในมุมน่ังเล่น	พักผ่อน	ให้สวย
ง�มต�มท่ีเร�ต้องก�รได้	ควรตกแต่งผนังห้องให้ดูอบอุ่น
โดยก�รนำ�ไม้ธรรมช�ติหรือวัสดุทดแทนไม้ม�ตกแต่ง
ร่วมกับกระจกเง�สีช�ทอง	ช่วยเพิ่มมิติให้พื้นที่ภ�ยใน
ห้องดูกว้�งขว�ง	ทำ�ให้มุมห้องธรรมด�กล�ยเป็นพ้ืนท่ี
แสนวิเศษขึ้นม�ทันที
3. เราควรนำาผ้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่
มุมสนุก	โดยใช้วัสดุผ้�นุ่มสบ�ย	เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศ
แห่งคว�มผ่อนคล�ยให้ห้องนั่งเล่นอบอุ่น	และยังได้
อ�รมณ์เหมือนอยู่บ้�น	ซึ่งอ�จจะเป็น		วัสดุผ้�จำ�พวก	
พรมปูพื้น	หมอนอิง	ผ้�ปูโต๊ะ	หรือผ้�ม่�น	ม�ตกแต่ง
ให้สวยง�ม

มุมความสนุกในพื้นที่คอนโด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน )
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL. 16



คัด
สรร คุ้มค่า เพ

ื่อคุณ
 | บ้าน / ที่ด

ิน / คอนโด
 | จาก B

A
M

 เท่านั้น 

CONDO
OF LIFESTYLE
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	 ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนจำ�นวนไม่น้อยอยู่อ�ศัยในคอนโดกัน	เพร�ะ
ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิต	หลังจ�กทำ�ง�นม�อย่�งหนักแล้วเร�ควรห�มุมผ่อน
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พรมปูพื้น	หมอนอิง	ผ้�ปูโต๊ะ	หรือผ้�ม่�น	ม�ตกแต่ง
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มุมความสนุกในพื้นที่คอนโด
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เน้ือท่ี 56.72 ตร.ม. 
รหัส  DD-BKK-CU-0139

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

ปทุมวัน

เน้ือท่ี 68.90 ตร.ม. รหัส DD-BKK-CU-0114
ท่ีอยู่ เลขท่ี 902/244 เอสวี ซิต้ี พระราม 3

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  4,041,000  บาท

  

ยานนาวา

เน้ือท่ี 42.54 ตร.ม.
รหัส DI-BKK-CU-0109
ท่ีอยู่ เลขท่ี 118/128
ลีโว ลาดพร้าว 18 ช้ัน 8
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

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
2,239,000 บาทภาษีเจริญ

เน้ือท่ี 192.96 ตร.ม. 
รหัส DD-BKK-CU-0143
ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/544
รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 23-24 ซอยศรีนครินทร์ 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
ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ประเวศ

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,671,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,250,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย
3,346,000 บาท
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อาคาร A ช้ัน 19 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต
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เมโทร พาร์ค สาทร 3-2
อาคาร D ช้ัน 4 ถนนกัลปพฤกษ์ 
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
2,239,000 บาทภาษีเจริญ

เน้ือท่ี 192.96 ตร.ม. 
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ท่ีอยู่ เลขท่ี 700/544
รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์
ช้ัน 23-24 ซอยศรีนครินทร์ 18 
แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
7,429,000 บาท

เน้ือท่ี 185.79 ตร.ม. 
รหัส DL-BKK-CU-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 398/1
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เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
8,584,000 บาท

ประเวศ

 พระโขนง

ราคาต้ังขาย 9,671,000 บาท
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3,346,000 บาท

C
O

N
D

O
M

IN
IU

M

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 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  
ราคาต้ังขาย
2,942,000 บาทคันนายาว

เน้ือท่ี 34.70 ตร.ม.
รหัส DK-BKK-CU-0121
ท่ีอยู่ เลขท่ี 241/64
จี-วัน คอนโด ช้ัน 6
ซอยลาดพร้าว 1 แขวงลาดยาว
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
2,024,000 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 คลองเตย

สวนหลวง

เน้ือท่ี 54.64 ตร.ม. 
รหัส DI-BKK-CU-0106
ท่ีอยู่ เลขท่ี 464/75 เดอะนิช ไอดี
ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจ่ัน
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ราคาต้ังขาย 2,885,000 บาท

เน้ือท่ี 107.72-581.64 ตร.ม.
ท่ีอยู่ ฟลอราวิลล์ คอนโดมิเนียม
ซฮยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขายเร่ิม  35,203 .-/ตร.ม

ราคาพิเศษเร่ิม
21,603.-/ตร.ม.
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

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
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เน้ือท่ี 146.85 ตร.ม.
รหัส A-BKK-CU-0017

ท่ีอยู่ เลขท่ี 117/150-151 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 
อาคาร 2 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย
เน้ือท่ี 61.22 ตร.ม. 

รหัส  DE-BKK-CU-0132
ท่ีอยู่ เลขท่ี 28/569 ลุมพินี เพลส ปิ่ นเกล้า 1
ช้ัน 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย

เน้ือท่ี 25.51 ตร.ม.
รหัส H-BKK-CU-2872

ท่ีอยู่ เลขท่ี 181/234 นิรันดร์ซิต้ี บางแค
อาคาร S ช้ัน 8 ซอยบางแค 14

แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

ราคาต้ังขาย 315,000 บาท

เน้ือท่ี 33.17 ตร.ม.
รหัส  DA-BKK-CU-0116

ท่ีอยู่ เลขท่ี 400/146 บางแค การ์เด้น วิว 1
อาคาร B ช้ัน 8 ซอยวัดนิมมานรดี ถนนสุขาภิบาล 1

แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

บางกอกใหญ่

ราคาต้ังขาย 1,485,000 บาท 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 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

บางซ่ือ

ราคาต้ังขาย
2,749,000 บาท

จตุจักร

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 3,121,000 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

บางพลัด

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

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

  

บางซ่ือ
เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 

รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 2,908,000 บาท ราคาต้ังขาย 4,436,000 บาท

ราคาต้ังขาย 650,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตร.ม.
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
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เน้ือท่ี 146.85 ตร.ม.
รหัส A-BKK-CU-0017

ท่ีอยู่ เลขท่ี 117/150-151 บ้านบางขุนนนท์ ริมน้ํา 
อาคาร 2 ช้ัน 9 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย
เน้ือท่ี 61.22 ตร.ม. 

รหัส  DE-BKK-CU-0132
ท่ีอยู่ เลขท่ี 28/569 ลุมพินี เพลส ปิ่ นเกล้า 1
ช้ัน 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางขุนศรี

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย

เน้ือท่ี 25.51 ตร.ม.
รหัส H-BKK-CU-2872

ท่ีอยู่ เลขท่ี 181/234 นิรันดร์ซิต้ี บางแค
อาคาร S ช้ัน 8 ซอยบางแค 14

แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

ราคาต้ังขาย 315,000 บาท

เน้ือท่ี 33.17 ตร.ม.
รหัส  DA-BKK-CU-0116

ท่ีอยู่ เลขท่ี 400/146 บางแค การ์เด้น วิว 1
อาคาร B ช้ัน 8 ซอยวัดนิมมานรดี ถนนสุขาภิบาล 1

แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

บางกอกใหญ่

ราคาต้ังขาย 1,485,000 บาท 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 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

บางซ่ือ

ราคาต้ังขาย
2,749,000 บาท

จตุจักร

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 3,121,000 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

บางพลัด

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

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

  

บางซ่ือ
เน้ือท่ี 24.53 ตร.ม. 

รหัส DN-BKK-CU-0101
ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/70 อิสรเพลส ช้ัน 8

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย 2,908,000 บาท ราคาต้ังขาย 4,436,000 บาท

ราคาต้ังขาย 650,000 บาท

เน้ือท่ี 31.23 ตร.ม.
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

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน / ที ่ดิน / คอนโด
จาก BAM เท่านั้น 
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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
ราคาต้ังขาย  414,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 335,000 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

บางกะปิ

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 I1 ช้ัน 6
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ราคาต้ังขาย 220,000 บาท

เน้ือท่ี 73.65 - 379.65 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ 
ถนนเช้ือเพลิง เเขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม 33,007.-/ตร.ม.

พระโขนง

ราคาพิเศษเร่ิม 22,647.-/ตร.ม.

เน้ือท่ี 68.18 ตร.ม. 
รหัส 25-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 14/51 อีลิท เรสซิเด้นท์
ช้ัน 5 ซอยศรีนครินทร์ 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
3,368,000 บาท

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

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

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,320,000 บาท

จตุจักร

บางกะปิ

เน้ือท่ี 34.60 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1241

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/69 ศรีสุธาทิพย์ คอนโดเทล 
ช้ัน 2 ซอยรามอินทรา 14 แขวงจรเข้บัว

 เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร

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

ท่ีอยู่ เลขท่ี 160/396 แฮปปี้ โฮม 
อาคาร A ช้ัน 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 1,218,000 บาท

ลาดพร้าว
ราคาต้ังขาย
311,000 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

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย 686,000 บาท

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน / ที ่ดิน / คอนโด
จาก BAM เท่านั้น 
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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
ราคาต้ังขาย  414,000  บาท

บางกะปิ

ราคาพิเศษ 335,000 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

บางกะปิ

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 I1 ช้ัน 6
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ราคาต้ังขาย 220,000 บาท

เน้ือท่ี 73.65 - 379.65 ตร.ม. 
ท่ีอยู่ เดอะ รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ 
ถนนเช้ือเพลิง เเขวงคลองเตย 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขายเร่ิม 33,007.-/ตร.ม.

พระโขนง

ราคาพิเศษเร่ิม 22,647.-/ตร.ม.

เน้ือท่ี 68.18 ตร.ม. 
รหัส 25-BKK-CU-0002
ท่ีอยู่ เลขท่ี 14/51 อีลิท เรสซิเด้นท์
ช้ัน 5 ซอยศรีนครินทร์ 5
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย
3,368,000 บาท

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

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

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  ราคาต้ังขาย 3,320,000 บาท

จตุจักร

บางกะปิ

เน้ือท่ี 34.60 ตร.ม. 
รหัส H-BKK-CU-1241

ท่ีอยู่ เลขท่ี 29/69 ศรีสุธาทิพย์ คอนโดเทล 
ช้ัน 2 ซอยรามอินทรา 14 แขวงจรเข้บัว

 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

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

ท่ีอยู่ เลขท่ี 160/396 แฮปปี้ โฮม 
อาคาร A ช้ัน 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

ราคาต้ังขาย 1,218,000 บาท

ลาดพร้าว
ราคาต้ังขาย
311,000 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

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย 686,000 บาท
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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

ราคาต้ังขาย  354,000  บาท

ประเวศ

ราคาพิเศษ 205,000 บาท

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 แขวงดอกไม้
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 2,800,000 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 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 242,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 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

เมืองนนทบุรี

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0456

ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0875

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1
ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

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

เมืองนนทบุรี
เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 

รหัส H-NON-CU-0138
ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางรักน้อย

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.

ราคาพิเศษเร่ิม 13,216.-/ตร.ม.

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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ราคาต้ังขาย
2,021,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

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

พระโขนง

พระโขนง
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

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 704,000 บาท ราคาต้ังขาย 648,000 บาท

ราคาต้ังขาย 401,000 บาท ราคาต้ังขาย 638,000 บาท
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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

เมืองนนทบุรี

เน้ือท่ี 46.35 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0456

ท่ีอยู่ เลขท่ี 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์
อาคาร C ช้ัน 8 ซอยประชาราษฎร์ 26 

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เน้ือท่ี 31.00 ตร.ม.
รหัส H-NON-CU-0875

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ช้ัน 1
ถนนท่าน้ํา–วัดโบสถ์ ตําบลบางศรีเมือง

อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

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

เมืองนนทบุรี
เน้ือท่ี 28.32 ตร.ม. 

รหัส H-NON-CU-0138
ท่ีอยู่ เลขท่ี 112/351 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 2 ช้ัน 8
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางรักน้อย

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.

ราคาพิเศษเร่ิม 13,216.-/ตร.ม.

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

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ราคาต้ังขาย
2,021,000 บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี

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

พระโขนง

พระโขนง
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

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 704,000 บาท ราคาต้ังขาย 648,000 บาท

ราคาต้ังขาย 401,000 บาท ราคาต้ังขาย 638,000 บาท
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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

ปากเกร็ด
เน้ือท่ี 31.48 ตร.ม.

รหัส H-NON-CU-0254
ท่ีอยู่ เลขท่ี 136/179 ชลนทีคอนโดทาวน์ อาคาร C 

ช้ัน 7 ถนนสุขาประชาสรรค์ 1 ซอย 5 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

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 ถนนสายนนทบุรี-ปทุมธานี

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

ราคาต้ังขาย  171,000  บาท

คลองหลวง

ราคาพิเศษ 139,000 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

ราคาต้ังขาย
713,000 บาท

เน้ือท่ี 30.82 ตร.ม.
รหัส DA-NON-CU-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 126/2021 เคหะชุมชนนนทบุรี 2
อาคาร 4 ช้ัน 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 15
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด
เน้ือท่ี 59.95 ตร.ม.

รหัส H-NON-CU-0748
ท่ีอยู่ เลขท่ี 148/192 ร่มเย็นคอนโดมิเนียม ช้ัน 5 

ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

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

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

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

เมืองนนทบุรี

บางใหญ่

ิ

ราคาต้ังขาย 262,000 บาท ราคาต้ังขาย 726,000 บาท ราคาต้ังขาย 416,000 บาท ราคาต้ังขาย 575,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63



ราคาพิเศษ 133,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

29

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 72.00 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 

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 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 ตําบลสําโรงเหนือ

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 28.98 ตร.ม. รหัส H-SPK-CU-0478
ท่ีอยู่ เลขท่ี 124/88 สินม่ันคง คอนโดมิเนียม
อาคาร A ช้ัน 5 ซอยสุขสวัสด์ิ 78 แยก 19

ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  226,000  บาท

พระประแดง
เน้ือท่ี 30.88 ตร.ม. 

รหัส H-SPK-CU-0371
ท่ีอยู่ เลขท่ี 3/64 กุหลาบเพลซ 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 ถนนติวานนท์ 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-แบร่ิง ช้ัน 8
ถนนสุขุมวิท 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 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี

ราคาต้ังขาย
1,099,000 บาท

www.bam.co.th
Call Center : 02 6300 700
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เน้ือท่ี 37-0-93 ไร่ 
รหัส L-BKK-VL-0103

ท่ีอยู่ ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  90,103,000  บาท

  

มีนบุรี

เน้ือท่ี 10-1-59 ไร่ รหัส 20-SPK-VL-0003
ท่ีอยู่ ถนนเกียรติพิพัฒน์ธานี
ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ
ราคาต้ังขาย  41,175,000  บาท

  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

ราคาพิเศษ
22,000,000 บาท

ลาดหลุมแก้ว

 ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 61,500,000 บาท

ราคาพิเศษ 30,000,000 บาท

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

เน้ือท่ี 35-2-52 ไร่
รหัส A-PTH-VL-0423
ท่ีอยู่ ถนนสาธารณประโยชน์ (ไม่มีช่ือ)
ตําบลระแหง  อําเภอลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  31,355,000  บาท

LA
N

D
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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

ราคาต้ังขาย
11,006,000 บาทพระโขนง

ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

ลําลูกกา

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

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 131/99 จามร ข
ซอย 21 แยกจากซอยลําลูกกา 3
ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

  

ราคาพิเศษ
67,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 17-PTH-OB-0100
ท่ีอยู่ การ์เด้นท์โฮม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า 
ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  106,108,000  บาท
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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

ราคาต้ังขาย
11,006,000 บาทพระโขนง

ราคาต้ังขาย
10,076,000 บาท

ลําลูกกา

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

ท่ีอยู่ ถนนบึงขวาง แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

 คลองหลวง 
เน้ือท่ี 301-2-22 ไร่

รหัส A-PTH-VL-0312
ท่ีอยู่ หมู่บ้านสราญสิริ 

ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง
อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

เน้ือท่ี 106.00 ตร.ว.
รหัส DM-PTH-AB-0100
ท่ีอยู่  เลขท่ี 131/99 จามร ข
ซอย 21 แยกจากซอยลําลูกกา 3
ถนนลําลูกกา ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

  

ราคาพิเศษ
67,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

เน้ือท่ี 1-1-57 ไร่
รหัส 17-PTH-OB-0100
ท่ีอยู่ การ์เด้นท์โฮม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า 
ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  106,108,000  บาท
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ราคาต้ังขาย 14,929,000 บาท ราคาพิเศษ 6,389-8,251.-/ตร.ว. ราคาต้ังขาย 57,801,000 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  บาท

เมืองนนทบุรี

เมืองปทุมธานี

เน้ือท่ี 1-3-54.50 ไร่, 1-3-54.90 ไร่
รหัส 23-BKK-VL-0002, 23-BKK-VL-0001

ท่ีอยู่ หมุ่บ้านเค.ซี. การ์เด้นท์โฮม ซอยนิมิตรใหม่ 40
แขวงสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ราคาต้ังขาย  7,470,000 / 7,474,000  บาท

มีนบุรี

ราคาพิเศษ 5,300,000 บาท/แปลง ราคาพิเศษ 7,422,000 บาท

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 แขวงลําผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  9,253,000  บาท

หนองจอก
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 204 ตร.ว.

ท่ีอยู่ โครงการฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท
ถนนฉลองกรุง แขวงลําผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ราคาต้ังขาย  9,334-12,104.-/ตร.ว.

หนองจอก
เน้ือท่ี 276.60 ตร.ว.

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

ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี
  

ปากเกร็ด

เน้ือท่ี 3-0-20.10 ไร่
รหัส DJ-NON-VL-0100

ท่ีอยู่ หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอย 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 17
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาต้ังขาย  53,685,000  บาท
  

ปากเกร็ด

ราคาพิเศษ 39,000,000 บาท

หนองจอก
เน้ือท่ี 39-1-28 ไร่ 

รหัส B-BKK-VL-0109
ท่ีอยู่ ถนนสุวินทวงศ์

แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ
64,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

เน้ือท่ี 27-2-96 ไร่
รหัส A-PTH-VL-1042
ท่ีอยู่ ซอยสุวิมล
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
ตําบลบางหลวง (บางหลวงฝ่ังใต้) 
อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาต้ังขาย  61,028,000  บาท

ราคาพิเศษ
45,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

มีนบุร� / หนองจอก / 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 1,852,000 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
22,700,000 บาท

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

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

ไทรน้อย
เน้ือท่ี 5 ไร่

รหัส L-NON-VL-0120
ท่ีอยู่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตําบลราษฏร์นิยม 
อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ราคาต้ังขาย 19,800,000 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 หมู่บ้านเดอะลากูน 3 ซอย 40
ถนนปทุมธานี-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 2,025,000 บาท



มีนบุร� / หนองจอก / 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 1,852,000 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
22,700,000 บาท

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

ท่ีอยู่ โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตําบลราษฏร์นิยม 

อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ไทรน้อย

ราคาต้ังขาย 1,029,000 บาท

ไทรน้อย
เน้ือท่ี 5 ไร่

รหัส L-NON-VL-0120
ท่ีอยู่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตําบลราษฏร์นิยม 
อําเภอไทรน้อย นนทบุรี 

ราคาต้ังขาย 19,800,000 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 หมู่บ้านเดอะลากูน 3 ซอย 40
ถนนปทุมธานี-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 2,025,000 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
ถนนบางนา-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
ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ

บางบ่อ ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี

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

ราคาต้ังขาย  33,660,000  บาท

หนองเสือ

ราคาพิเศษ 26,000,000 บาท

เน้ือท่ี 62.50 ตร.ว.
รหัส DA-PTH-VL-0151

ท่ีอยู่ โครงการบ้านสวนคลอง 10
ถนนเลียบคลอง 10 ตําบลบึงบาใต้ 

อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 482,000 บาท

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 100 ตร.ว. 
รหัส H-PTH-VL-0757

ท่ีอยู่ โครงการสวนราชพฤกษ์ 3
ถนนเลียบคลอง 119 ตําบลบึงบอนใต้ 

อําเภอหนองเสือ ปทุมธานี

หนองเสือ

ราคาต้ังขาย 432,000 บาท

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

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ที่ดินเปล�า /   ทรัพย�ลงทุน

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

ราคาต้ังขาย 3,809,000 บาท ราคาต้ังขาย 69,960,000 บาท ราคาพิเศษ 32,000,000 บาท

เน้ือท่ี 21-0-49 ไร่
รหัส C-PTH-FT-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/3 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346)
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  128,685,000  บาท
  ราคาพิเศษ 94,000,000 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 17,265,000 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 4-1-35 ไร่  รหัส DL-PTH-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 32/2 ซอยวัดบ่อทอง

ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี (ทล.346)
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  16,819,000  บาท   

ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 12,400,000 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

ราคาต้ังขาย  39,994,000  บาท

กระทุ่มแบน

พระประแดง

เมืองสมุทรปราการ

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

กระทุ่มแบน

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ
25,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย
12,503,000 บาท

เน้ือท่ี 300.00 ตร.ว.
รหัส 11-SPK-FT-0003
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/277
หมู่บ้านบางปใูหม่นคร 4
ซอยเทศบาลบางป ู91 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปใูหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

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

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

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 8,849,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ลาดหลุมแก้ว
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ราคาต้ังขาย 3,809,000 บาท ราคาต้ังขาย 69,960,000 บาท ราคาพิเศษ 32,000,000 บาท

เน้ือท่ี 21-0-49 ไร่
รหัส C-PTH-FT-0100

ท่ีอยู่ เลขท่ี 2/3 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.346)
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  128,685,000  บาท
  ราคาพิเศษ 94,000,000 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 17,265,000 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 4-1-35 ไร่  รหัส DL-PTH-FT-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 32/2 ซอยวัดบ่อทอง

ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี (ทล.346)
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ราคาต้ังขาย  16,819,000  บาท   

ลาดหลุมแก้ว

ราคาพิเศษ 12,400,000 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

ราคาต้ังขาย  39,994,000  บาท

กระทุ่มแบน

พระประแดง

เมืองสมุทรปราการ

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

กระทุ่มแบน
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25,000,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย
12,503,000 บาท

เน้ือท่ี 300.00 ตร.ว.
รหัส 11-SPK-FT-0003
ท่ีอยู่ เลขท่ี 209/277
หมู่บ้านบางปใูหม่นคร 4
ซอยเทศบาลบางป ู91 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปใูหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

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

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

  

ปากเกร็ด

ราคาต้ังขาย 8,849,000 บาท
ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ลาดหลุมแก้ว
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เชียงราย เชียงใหม� อุตรดิตถ� ขอนแก�น อุดรธานี สุพรรณบุร� กาญจนบุร� นครปฐม ชลบุร� สงขลา ภูเก็ต

ราคาพิเศษ 4,400,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 19,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 2,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 8,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

เมืองเชียงใหม่
เน้ือท่ี 67.00 ตร.ว. รหัส DE-UTD-SH-0104

ท่ีอยู่ เลขท่ี 219/20 หมู่บ้านชลธิชา 1
ถนนสายสําราญร่ืน ตําบลง้ิวงาม
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
ราคาต้ังขาย  1,430,000  บาท

เมืองอุตรดิตถ์

ราคาพิเศษ 1,250,000 บาท

เน้ือท่ี 40.00 ตร.ว.
รหัส DD-UDN-SH-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 234 หมู่บ้านสิทธารมย์
ถนนเล่ียงเมือง (ทล.216) ตําบลหมากแข้ง

อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

เมืองอุดรธานี

ราคาพิเศษ 1,730,000 บาท

เน้ือท่ี 58.00 ตร.ว. รหัส DN-SPB-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/158 หมู่บ้านรวยย่ิง

ถนนมาลัยแมน (ทล.321) ตําบลร้ัวใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ราคาต้ังขาย  2,110,000  บาท

เมืองสุพรรณบุรี

เน้ือท่ี 95.90 ตร.ว 
รหัส DE-KAN-SH-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/88 ถนนแสงชูโต (ทล.323)
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ราคาต้ังขาย  5,390,000  บาท

เน้ือท่ี 12-0-96 ไร่
รหัส L-NKP-VL-0158

ท่ีอยู่ ถนนมาลัยแมน (ทล.321) ตําบลหนองปากโลง
อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ราคาต้ังขาย  26,928,000  บาท

เมืองนครปฐม
เน้ือท่ี 65.50 ตร.ว. รหัส DI-CHO-SH-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 99/146 หมู่บ้านมายโฮม
แอ๊ด นาปา่ การ์เด้นโฮม ถนนศุขประยูร 15

ตําบลนาปา่ อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
ราคาต้ังขาย  3,450,000  บาท

เมืองชลบุรี
เน้ือท่ี 2-2-62.30 ไร่

รหัส DD-PKT-VL-0100
ท่ีอยู่ ซอยย่าจัน ถนนบ่อกรวด

ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง ภูเก็ต
ราคาต้ังขาย  11,686,000  บาท

ถลาง

เน้ือท่ี 149.7 ตร.ว.
รหัส DE-CHR-SH-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 31/16 หมู่บ้านริมจันทร์ธานี
ถนนศรีทรายมูล-บ้านด้าย (ทล.1233)

ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

ราคาต้ังขาย 6,007,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DE-KNK-SH-0131
ท่ีอยู่ เลขท่ี 189/96
หมู่บ้านวราสิริ ริมบึงแก่นนคร
ถนนรอบบึงแก่นนคร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาต้ังขาย  5,940,000  บาท

ราคาพิเศษ
4,900,000 บาท

เน้ือท่ี 82.60 ตร.ว. 
รหัส DE-SKL-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/1
หมู่บ้านวราสิริ แกรนด์โฮม
ถนนชลประทาน ตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ่ สงขลา
ราคาต้ังขาย  3,850,000  บาท

เมืองเชียงราย

เมืองขอนแก่น

หาดใหญ่

เมืองกาญจนบุรี

ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ
3,100,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาต้ังขาย 4,613,000 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 3,844,000 บาท

HOME
LAND
CONDO

ทรัพย์ทั ่วไทย
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เชียงราย เชียงใหม� อุตรดิตถ� ขอนแก�น อุดรธานี สุพรรณบุร� กาญจนบุร� นครปฐม ชลบุร� สงขลา ภูเก็ต

ราคาพิเศษ 4,400,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 19,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 2,800,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

ราคาพิเศษ 8,500,000 บาท
ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 63

เมืองเชียงใหม่
เน้ือท่ี 67.00 ตร.ว. รหัส DE-UTD-SH-0104

ท่ีอยู่ เลขท่ี 219/20 หมู่บ้านชลธิชา 1
ถนนสายสําราญร่ืน ตําบลง้ิวงาม
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
ราคาต้ังขาย  1,430,000  บาท

เมืองอุตรดิตถ์

ราคาพิเศษ 1,250,000 บาท

เน้ือท่ี 40.00 ตร.ว.
รหัส DD-UDN-SH-0115

ท่ีอยู่ เลขท่ี 234 หมู่บ้านสิทธารมย์
ถนนเล่ียงเมือง (ทล.216) ตําบลหมากแข้ง

อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

เมืองอุดรธานี

ราคาพิเศษ 1,730,000 บาท

เน้ือท่ี 58.00 ตร.ว. รหัส DN-SPB-SH-0100
ท่ีอยู่ เลขท่ี 199/158 หมู่บ้านรวยย่ิง

ถนนมาลัยแมน (ทล.321) ตําบลร้ัวใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ราคาต้ังขาย  2,110,000  บาท

เมืองสุพรรณบุรี

เน้ือท่ี 95.90 ตร.ว 
รหัส DE-KAN-SH-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 1/88 ถนนแสงชูโต (ทล.323)
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ราคาต้ังขาย  5,390,000  บาท

เน้ือท่ี 12-0-96 ไร่
รหัส L-NKP-VL-0158

ท่ีอยู่ ถนนมาลัยแมน (ทล.321) ตําบลหนองปากโลง
อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

ราคาต้ังขาย  26,928,000  บาท

เมืองนครปฐม
เน้ือท่ี 65.50 ตร.ว. รหัส DI-CHO-SH-0115
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ตําบลนาปา่ อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
ราคาต้ังขาย  3,450,000  บาท

เมืองชลบุรี
เน้ือท่ี 2-2-62.30 ไร่

รหัส DD-PKT-VL-0100
ท่ีอยู่ ซอยย่าจัน ถนนบ่อกรวด

ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง ภูเก็ต
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รหัส DE-CHR-SH-0106

ท่ีอยู่ เลขท่ี 31/16 หมู่บ้านริมจันทร์ธานี
ถนนศรีทรายมูล-บ้านด้าย (ทล.1233)

ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

ราคาต้ังขาย 6,007,000 บาท

เน้ือท่ี 76.50 ตร.ว.
รหัส DE-KNK-SH-0131
ท่ีอยู่ เลขท่ี 189/96
หมู่บ้านวราสิริ ริมบึงแก่นนคร
ถนนรอบบึงแก่นนคร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาต้ังขาย  5,940,000  บาท
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4,900,000 บาท

เน้ือท่ี 82.60 ตร.ว. 
รหัส DE-SKL-SH-0115
ท่ีอยู่ เลขท่ี 119/1
หมู่บ้านวราสิริ แกรนด์โฮม
ถนนชลประทาน ตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ่ สงขลา
ราคาต้ังขาย  3,850,000  บาท
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เมืองขอนแก่น

หาดใหญ่

เมืองกาญจนบุรี
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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

เง่ือนไขการทำาสัญญาจะซ้ือจะขาย การชำาระเงิน และการ
โอนกรรมสิทธิ์

 1.
 

2.

3.

ให้ผู้ที่จะเสนอซื้อทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยภ�ยใน 15 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีอนุมัติพร้อมชำ�ระเงินมัดจำ� 30% ของร�ค�
อนุมัติข�ย ถ้�ผู้เสนอซ้ือไม่เข้�ม�ทำ�สัญญ�จะซ้ือจะข�ย
ภ�ยในกำ�หนดระยะเวล� ให้ยกเลิกก�รอนุมัติก�รข�ย
ทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขซื้อคืนให้ผู้เสนอซื้อเข้�ทำ�สัญญ�
ภ�ยใน 15 วัน หลังจ�กวันที่ลูกหนี้เดิมไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืน 
หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวล�ของก�รใช้สิทธิ์ซื้อคืน
ผู้ซื ้อต้องชำ�ระเงินส่วนที่เหลืออีก 70% พร้อมโอน
กรรมสิทธ์ิภ�ยใน 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ีทำ�สัญญ�จะซ้ือ
จะข�ย

 

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับภ�ระบรรด�ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดที่เกิดจ�ก
ก�รโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิก�รเช่�ทรัพย์สิน รวมท้ังภ�ษี
มูลค่�เพ่ิม ค่�อ�กร ค่�ธรรมเนียมก�รโอน และค่�ใช้จ่�ยอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ค่�ธรรมเนียมก�รโอนส�ธ�รณูปโภค เช่น ไฟฟ้�
ประป� และจะต้องคืนมัดจำ�หรือเงินประกันท่ีบริษัทได้ว�งไว้
กับหน่วยง�นส�ธ�รณูปโภคให้แก่บริษัท

การผิดเงื่อนไข

กรณีที่บริษัทได้อนุมัติก�รข�ยทรัพย์สินต�มร�ค�ที่ผู้ซื้อ
กำ�หนดไว้ และปร�กฏว่�ผู้เสนอซื้อไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม
เงื ่อนไขได้ บริษัทส�ม�รถดำ�เนินก�ริบเงินประกันก�ร
เสนอซื้อ เงินมัดจำ� และเงินอื่น ๆ ที่ผู้เสนอซื้อชำ�ระไว้แล้ว
ต�มกรณี

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์





สถานที่ตั้งสำานักงาน
สำานักงานใหญ่

99  ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500
Call Center  02-630-0700

www.bam.co.th

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำาหน่ายทรัพย์ปริมณฑล 1
242/8-9 ซอยวิภ�วดีรังสิต 82 แขวงสน�มบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมห�นคร 10210   โทร. 02-533-6511-3   โทรส�ร 02-533-6514

ที่ตั ้งสำานักงานภูมิภาค

ภาคเหนือ (ตอนบน)
สำานักงานเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ
207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000  โทร. 053-266-472-5  โทรส�ร 053-266-476

สำานักงานเชียงใหม่ เจริญเมือง
115 ถนนเจริญเมือง ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50000  โทร. 053-244-075-6  โทรส�ร 053-244-077

สำานักงานเชียงราย
246 ถนนธน�ลัย ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย เชียงร�ย 57000
โทร. 053-711-763, 053-711-773, 053-711-003, 053-711-146
โทรส�ร 053-711-503

สำานักงานลำาปาง
399/7-8 ถนนโฮเวย์ลำ�ป�ง-ง�ว ตำ�บลสวนดอก อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง ลำ�ป�ง
52100  โทร. 054-217-127, 054-217-321, 054-228-380
โทรส�ร 054-226-641

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
สำานักงานพิษณุโลก
227/27 ถนนบรมไตรโลกน�รถ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก 65000  โทร. 055-247-488, 055-247-489
โทรส�ร 055-247-487

สำานักงานแพร่
235 ถนนเจริญเมือง ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
โทร. 054-511-049, 054-511-546, 054-621-121  โทรส�ร 054-511-782

สำานักงานนครสวรรค์
1250/9-10 หมู่ 10 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
60000  โทร. 056-372-107-8  โทรส�ร 056-372-109

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำานักงานขอนแก่น
292 ถนนหน้�เมือง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทร. 043-225-226-8  โทรส�ร 043-226-219

สำานักงานอุดรธานี
165,167 ถนนโพธิ์ศรี ตำ�บลหม�กแข้ง อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี อุดรธ�นี 41000
โทร. 042-240-538-40  โทรส�ร 042-221-158

สำานักงานนครราชสีมา
30 ถนนโพธิ์กล�ง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� นครร�ชสีม� 30000 
โทร. 044-244-288, 044-244-388, 044-255-726   โทรส�ร 044-241-594, 
044-259-386

สำานักงานอุบลราชธานี
7 ถนนกันทรลักษ์ ตำ�บลว�รินชำ�ร�บ อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ อุบลร�ชธ�นี 34190 
โทร. 045-321-382, 045-321-161, 045-269-422   โทรส�ร 045-321-062

ภาคตะวันออก
สำานักงานชลบุร ี
83/5-7 หมู่่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
20000  โทร. 038-144-130-2  โทรส�ร 038-144-135

สำานักงานระยอง
79 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่�ประดู่ อำ�เภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทร. 038-611-591, 038-611-028, 038-612-836  โทรส�ร 038-612-837

สำานักงานฉะเชิงเทรา
108/16-17 ถนนมห�จักรพรรดิ ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร�
ฉะเชิงเทร� 24000   โทร. 038-512-900-1   โทรส�ร 038-512-902

ภาคกลาง
สำานักงานสุพรรณบุรี
330/1-3 หมู่่ 5 ถนนไผ่ขว�ง-ล�ดต�ล ตำ�บลท่�ระหัด อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี 72000   โทร. 035-524-183-5, 035-522-993
โทรส�ร 035-524-186

สำานักงานสระบุรี
127 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลป�กเพรียว อำ�เภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
โทร. 036-221-871, 036-223-989  โทรส�ร 036-223-733

สำานักงานราชบุรี
194/2 ถนนทรงพล ตำ�บลบ้�นโป่ง อำ�เภอบ้�นโป่ง ร�ชบุรี 70110 
โทร. 032-211-045, 032-211-934, 032-301-021   โทรส�ร 032-221-892

สำานักงานนครปฐม
603 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห้วยจรเข้ อำ�เภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทร. 034-243-381-3   โทรส�ร 034-243-384

ภาคใต้ (ตอนบน)
สำานักงานสุราษฎร์ธานี
14-14/1-2 ถนนตล�ดใหม่ ตำ�บลตล�ด อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี สุร�ษฎร์ธ�นี 
84000   โทร. 077-284-961-3, 077-288-962   โทรส�ร 077-281-287

สำานักงานภูเก็ต
5/5, 5/11 หมู่ 8 ตำ�บลฉลอง อำ�เภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
โทร. 076-384-461-3  โทรส�ร 076-384-464

สำานักงานประจวบคีรีขันธ์
41 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลเข�น้อย อำ�เภอปร�ณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร. 032-621-499, 032-622-039, 032-622-050   โทรส�ร 032-622-051

ภาคใต้ (ตอนล่าง)
สำานักงานหาดใหญ่
257 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห�ดใหญ่ อำ�เภอห�ดใหญ่ สงขล� 90110
โทร. 074-261-501-4   โทรส�ร 074-262-572

สำานักงานนครศรีธรรมราช
101/8 ถนนพัฒน�ก�รคูขว�ง ตำ�บลคลัง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช
นครศรีธรรมร�ช 80000   โทร. 075-344-770-2  โทรส�ร 075-344-773

สำานักงานยะลา
79, 81 ถนนพิพิธภักดี ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะล� ยะล� 95000 
โทร. 073-223-740-2   โทรส�ร 073-223-743
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