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มัณฑนา เพชรเกษม 81 
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองเเขม กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ

4,300,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-BKK-SH-0183

ราคาตั้งขาย : 5,170,000 บาท
เนื้อที่ : 53.2 ตารางวา

ราคาพิเศษ

4,700,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0161

ราคาตั้งขาย : 5,610,000 บาท
เนื้อที่ : 60.2 ตารางวา

ราคาพิเศษ

4,600,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-BKK-SH-0119

ราคาตั้งขาย : 5,830,000 บาท
เนื้อที่ : 76.6 ตารางวา

60 ตารางวา

65.5 ตารางวา

58.4 ตารางวา

4,840,000 บาท

5,170,000 บาท

4,730,000 บาท

4,350,000 บาท

4,100,000 บาท

4,000,000 บาท

DD-BKK-SH-0225

DC-BKK-SH-0125

DE-BKK-SH-0350

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 3 หลัง
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มัณฑนา 
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

ราคาพิเศษ

5,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0137

ราคาตั้งขาย : 6,600,000 บาท
เนื้อที่ : 62.3 ตารางวา

มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน
เเขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ

7,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0172

ราคาตั้งขาย : 8,580,000 บาท
เนื้อที่ : 77 ตารางวา

มัณฑนา 2 ประเวศ
เเขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ

5,350,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-NON-SH-0103

ราคาตั้งขาย : 6,380,000 บาท
เนื้อที่ : 65.8 ตารางวา

มัณฑนา 126
ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน

มัณฑนา อ่อนนุช-วงแหวน

มัณฑนา ปากเกร็ด

โครงการ
70.3 ตารางวา

67.5 ตารางวา

60.5 ตารางวา

7,150,000 บาท

7,150,000 บาท

5,390,000 บาท

5,800,000 บาท
5,500,000 บาท

-

DC-BKK-SH-0111

DC-BKK-SH-0124

DE-NON-SH-0121

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 3 หลัง
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ชัยพฤกษ์  
กรุงเทพมหานคร 

มีให้เลือกอีก 4 หลัง

58.8 ตารางวา

67 ตารางวา

62.4 ตารางวา

51 ตารางวา

4,510,000 บาท

3,520,000 บาท

3,410,000 บาท

2,750,000 บาท

-
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,200,000 บาท

DE-BKK-SH-0256

DN-BKK-SH-0003

DN-BKK-SH-0007

H-BKK-SH-0346

ชัยพฤกษ์ เพชรเกษม 81

ชัยพฤกษ์ บางขุนเทียน

ชัยพฤกษ์ บางขุนเทียน

ชัยพฤกษ์ บางขุนเทียน

รหัสทรัพย์โครงการ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

ราคาตั้งขาย

6,930,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-BKK-SH-0113
เนื้อที่ : 89.4 ตารางวา

ชัยพฤกษ์ - เพชรเกษม 81
แขวงหนองค้างพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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ชัยพฤกษ์  1, 2 
ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

มีให้เลือกอีก 3 หลัง

51.6 ตารางวา

52.1 ตารางวา

   53 ตารางวา

3,630,000 บาท

3,630,000 บาท

3,630,000 บาท

-
-
-

DC-PTH-SH-0111

DC-PTH-SH-0117

DC-PTH-SH-0118

ชัยพฤกษ์ 2

ชัยพฤกษ์ 2

ชัยพฤกษ์ 2

รหัสทรัพย์โครงการ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

ราคาตั้งขาย

5,170,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-PTH-SH-0185
เนื้อที่ : 83.5 ตารางวา

ชัยพฤกษ์ 1

ราคาตั้งขาย

3,850,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-PTH-SH-0157
เนื้อที่ : 56.7 ตารางวา

ชัยพฤกษ์ 2

ราคาตั้งขาย

3,850,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-PTH-SH-0104
เนื้อที่ : 54.8 ตารางวา

ชัยพฤกษ์ 2
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ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์ 
ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาพิเศษ

4,990,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-SPK-SH-0120

ราคาตั้งขาย : 5,610,000 บาท
เนื้อที่ : 64.7 ตารางวา
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ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์ 
ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี สมุทรปราการ

ราคาพิเศษ

3,300,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-SPK-SH-0103

ราคาตั้งขาย : 3,850,000 บาท
เนื้อที่ : 70.6 ตารางวา

มีให้เลือกอีก 15 หลัง

208 ตารางวา

138 ตารางวา

80 ตารางวา

71.7 ตารางวา

71.3 ตารางวา

67.1 ตารางวา

67.5 ตารางวา

59.5 ตารางวา

61.9 ตารางวา

61.9 ตารางวา

52.5 ตารางวา

  81 ตารางวา

   71 ตารางวา

64 ตารางวา

64 ตารางวา

7,150,000 บาท

6,600,000 บาท

4,180,000 บาท

3,960,000 บาท

3,905,000 บาท

3,740,000 บาท

3,740,000 บาท

3,630,000 บาท

3,630,000 บาท

3,630,000 บาท

3,300,000 บาท

4,070,000บาท

3,850,000 บาท

3,630,000 บาท

3,630,000 บาท

DA-SPK-SH-0105

29-SPK-SH-0003

DC-SPK-SH-0111

DE-SPK-SH-0154

DE-SPK-SH-0160

DA-SPK-SH-0138

DD-SPK-SH-0121

DE-SPK-SH-0122

DC-SPK-SH-0105

DC-SPK-SH-0114

DE-SPK-SH-0114

DE-SPK-SH-0125

DD-SPK-SH-0120

DD-SPK-SH-0116

DA-SPK-SH-0119

ชัยพฤกษ์  บางนา

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

ชัยพฤกษ์  เทพารักษ์

รหัสทรัพย์โครงการ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,300,000 บาท
3,100,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
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เศรษฐสิริ
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

เศรษฐสิริวงเเหวน - รามอินทรา
แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ

5,900,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0220

ราคาตั้งขาย : 6,930,000 บาท
เนื้อที่ : 57.6 ตารางวา

เศรษฐสิริ สนามบินน้ำา
ตำาบลท่าทราย 
อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาพิเศษ

11,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-NON-SH-0124

ราคาตั้งขาย : 14,850,000 บาท
เนื้อที่ : 106.5 ตารางวา

เศรษฐสิริ ประชาชื่น
ตำาบลท่าทราย 
อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาพิเศษ

10,500,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0222

ราคาตั้งขาย : 12,650,000 บาท
เนื้อที่ : 82 ตารางวา

ราคาตั้งขาย

8,140,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0203
เนื้อที่ : 64 ตารางวา

เศรษฐสิริ - แจ้งวัฒนะ
ตำาบลบางพลับ
อำาเภอปากเกร็ด นนทบุรี
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ลัดดารมย์ 
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

11,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-BKK-SH-0105
เนื้อที่ : 168.2 ตารางวา

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

9,350,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0150
เนื้อที่ : 91.3 ตารางวา

ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า
ตำาบลบางคูเวียง
อำาเภอบางกรวย นนทบุรี

มีให้เลือกอีก 7 หลัง

173.5 ตารางวา

150 ตารางวา

118.4 ตารางวา

116.9 ตารางวา

112.3 ตารางวา

104.8 ตารางวา

106.7 ตารางวา

10,450,000 บาท

9,900,000 บาท

8,250,000 บาท

8,250,000 บาท

8,140,000 บาท

11,550,000 บาท

10,780,000 บาท

DD-BKK-SH-0227

DA-BKK-SH-0140

DP-BKK-SH-0100

DE-BKK-SH-0212

24-BKK-SH-0003

DD-BKK-SH-0188

DE-BKK-SH-0357

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69

ลัดดารมย์ เพชรเกษม 69

ลัดดารมย์ รามคำาเเหง

ลัดดารมย์ รามคำาเเหง

รหัสทรัพย์โครงการ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ
-
-
-
-
-

9,000,000 บาท
8,500,000 บาท
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คาซ่าวิลล์ 
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

ราคาพิเศษ

6,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-BKK-SH-0117

ราคาตั้งขาย : 7,370,000 บาท
เนื้อที่ : 72 ตารางวา

คาซ่าวิลล์ สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร

ราคาพิเศษ

8,500,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-BKK-SH-0122

ราคาตั้งขาย : 10,450,000 บาท
เนื้อที่ : 106 ตารางวา

คาซ่าวิลล์
บางนา - สุวรรณภูมิ
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์
ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
ตำาบลบางพลับ
อำาเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

6,380,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0193
เนื้อที่ : 75.5 ตารางวา
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วรารมย์ สวนธนบุรีรมย์ เฟส 2
ตำาบลในคลองบางปลากด อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

6,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-BKK-SH-0117

ราคาตั้งขาย : 7,370,000 บาท
เนื้อที่ : 72 ตารางวา

คาซ่าวิลล์ สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร

  97 ตารางวา

101 ตารางวา

7,700,000 บาท

7,150,000 บาท

5,900,000 บาท

5,500,000 บาท

DE-SPK-SH-0137

DN-SPK-SH-0100

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 2 หลัง

ราคาพิเศษ

5,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-SPK-SH-0100

ราคาตั้งขาย : 6,380,000 บาท
เนื้อที่ : 76 ตารางวา

ราคาพิเศษ

5,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DC-SPK-SH-0104

ราคาตั้งขาย : 6,380,000 บาท
เนื้อที่ : 76 ตารางวา
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แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
สาทร ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า

ราคาตั้งขาย

32,450,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DI-BKK-SH-0109
เนื้อที่ : 125-2 ตารางวา

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาธร-ราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

33,000,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DI-BKK-SH-0121
เนื้อที่ : 150.6 ตารางวา

แกรนด์ บางกอก บูเลอรวาร์ด ปิ่นเกล้า
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5
ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

2,420,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-TH-0163
เนื้อที่ : 22.5 ตารางวา

วิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

17,600,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DN-NON-SH-0107
เนื้อที่ : 163.2 ตารางวา
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ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด
กรุงเทพมหานคร

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
แขวงบางเเวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

8,250,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0373
เนื้อที่ : 50.7 ตารางวา

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
เพชรเกษม 81 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

4,950,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0149
เนื้อที่ : 51.8 ตารางวา
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เพอร์เฟคเพลส พระราม 5 - ราชพฤกษ์ 
ตำาบลบางขุนกอง อำาเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

7,865,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0164
เนื้อที่ : 79.9 ตารางวา

151.9 ตารางวา

64.1 ตารางวา

67.6 ตารางวา

64.2 ตารางวา

13,200,000 บาท

6,270,000 บาท

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

6,050,000 บาท

-

-

-

-

22-NON-SH-0011

DN-NON-SH-0115

22-NON-SH-0012

22-NON-SH-0016

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 4 หลัง
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ราคาตั้งขาย

16,060,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 22-NON-SH-0038
เนื้อที่ : 109 ตารางวา

เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ราชพฤกษ์
ตำาบลบางรักน้อย อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
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ราคาตั้งขาย

6,303,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 22-NON-SH-0010
เนื้อที่ : 55.2 ตารางวา

เพอร์เฟคเพลส ราชพฤกษ์
ตำาบลบางรักน้อย อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี



18

ราคาพิเศษ

3,600,000 บาท
รหัสทรัพย์ : 22-NON-SH-0002

ราคาตั้งขาย : 4,730,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตารางวา

ราคาพิเศษ

3,200,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DN-NON-SH-0116

ราคาตั้งขาย : 4,180,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตารางวา

ราคาพิเศษ

2,990,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 22-NON-SH-0004

ราคาตั้งขาย : 3,630,000 บาท
เนื้อที่ : 35.8 ตารางวา

เพอร์เฟคพาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
ตำาบลบางเเม่นาง อำาเภอบางใหญ่ นนทบุรี
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เพอร์เฟคพาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่
ตำาบลบางเเม่นาง อำาเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ราคาพิเศษ

3,350,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-NON-SH-0158

ราคาตั้งขาย : 4,400,000 บาท
เนื้อที่ : 56 ตารางวา

มีให้เลือกอีก 13 หลัง

   71 ตารางวา

58.5 ตารางวา

58 ตารางวา

 50 ตารางวา

  50 ตารางวา

   50 ตารางวา

50.6 ตารางวา

   50 ตารางวา

    50 ตารางวา

35.7 ตารางวา

   36 ตารางวา

35.7 ตารางวา

   36 ตารางวา

4,840,000 บาท

4,400,000 บาท

4,070,000 บาท

4,290,000 บาท

3,960,000 บาท

4,180,000 บาท

3,740,000 บาท

3,740,000 บาท

3,740,000 บาท

3,190,000 บาท

3,190,000 บาท

3,190,000 บาท

3,080,000 บาท

3,700,000 บาท

3,400,000 บาท

3,400,000 บาท

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

2,590,000 บาท

2,590,000  บาท

2,590,000  บาท

2,590,000 บาท

22-NON-SH-0005

22-NON-SH-0023

22-NON-SH-0021

22-NON-SH-0003

22-NON-SH-0022

DE-NON-SH-0230

22-NON-SH-0025

22-NON-SH-0026

22-NON-SH-0027

22-NON-SH-0006

22-NON-SH-0020

DA-NON-SH-0141

22-NON-SH-0019

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ



20

ราคาพิเศษ

4,600,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 1-PTH-SH-0134

ราคาตั้งขาย : 5,280,000 บาท
เนื้อที่ : 84.1 ตารางวา

มณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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ราคาพิเศษ

4,900,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 22-PTH-SH-0004

ราคาตั้งขาย : 7,150,000 บาท
เนื้อที่ : 103.1 ตารางวา

มณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค
ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

มีให้เลือกอีก 25 หลัง

115.8 ตารางวา
   100 ตารางวา
103.2 ตารางวา
101.6 ตารางวา
 80.5 ตารางวา
    80 ตารางวา
81.1 ตารางวา

     84 ตารางวา
73.9 ตารางวา
80.5 ตารางวา

68 ตารางวา
80.6 ตารางวา
80.3 ตารางวา
66.5 ตารางวา
   70 ตารางวา
66.3 ตารางวา
68.4 ตารางวา
56.1 ตารางวา
61.1 ตารางวา
60.9 ตารางวา
62.2 ตารางวา
59.9 ตารางวา
53.1 ตารางวา
   60 ตารางวา
54.9 ตารางวา

7,150,000 บาท
6,710,000 บาท
6,600,000 บาท
5,830,000 บาท
4,620,000 บาท
5,060,000 บาท
6,050,000 บาท
4,950,000 บาท
4,950,000 บาท
4,620,000 บาท
4,950,000 บาท
4,840,000 บาท
4,840,000 บาท
4,510,000 บาท
4,510,000 บาท
4,070,000 บาท
4,180,000 บาท
3,850,000 บาท
3,300,000 บาท
3,850,000 บาท
3,960,000 บาท
3,850,000 บาท
3,850,000 บาท
3,850,000 บาท
3,850,000 บาท

5,200,000 บาท
4,900,000 บาท
4,900,000 บาท
4,900,000 บาท

-
4,200,000 บาท
4,200,000 บาท
3,800,000 บาท
3,800,000 บาท
3,700,000 บาท
3,700,000 บาท
3,700,000 บาท
3,700,000 บาท
3,500,000 บาท
3,400,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท
2,900,000 บาท

DC-PTH-SH-0114
22-PTH-SH-0006
22-PTH-SH-0008
DN-PTH-SH-0004
1-PTH-SH-0130
1-PTH-SH-0145

22-PTH-SH-0005
DE-PTH-SH-0177
22-PTH-SH-0010
1-PTH-SH-0127

22-PTH-SH-0009
1-PTH-SH-0148
1-PTH-SH-0100

25-PTH-SH-0001
1-PTH-SH-0111

DC-PTH-SH-0106
DE-PTH-SH-0203
22-PTH-SH-0013
29-PTH-SH-0003
DE-PTH-SH-0193
25-PTH-SH-0002
22-PTH-SH-0007
22-PTH-SH-0012
1-PTH-SH-0129

22-PTH-SH-0011

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ
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มณีรินทร์ เอ็กซ์คลูซีพพาร์ค
ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ราคาพิเศษ

2,700,000 บาท
รหัสทรัพย์ : 1-PTH-SH-0110

ราคาตั้งขาย : 3,410,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตารางวา

81.9 ตารางวา

   60 ตารางวา

67.5 ตารางวา

67.5 ตารางวา

56.9 ตารางวา

4,950,000 บาท

3,410,000 บาท

4,180,000 บาท

3,960,000 บาท

3,300,000 บาท

3,850,000 บาท

-

3,300,000 บาท

3,200,000 บาท

2,550,000 บาท

1-PTH-SH-0144

1-PTH-SH-0147

1-PTH-SH-0102

1-PTH-SH-0137

25-PTH-SH-0003

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 5 หลัง

2,800,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 1-PTH-SH-0121

ราคาตั้งขาย : 3,520,000 บาท
เนื้อที่ : 54 ตารางวา

ราคาพิเศษ

3,700,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 1-PTH-SH-0113

ราคาตั้งขาย : 4,510,000 บาท
เนื้อที่ : 72.6 ตารางวา

ราคาพิเศษ
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ราคาพิเศษ

5,100,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-PTH-SH-0223

ราคาตั้งขาย : 6,600,000 บาท
เนื้อที่ : 139 ตารางวา

มณีรินทร์เลค แอนด์ ลากูน
ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

มีให้เลือกอีก 5 หลัง

137 ตารางวา

117 ตารางวา

   98 ตารางวา

  95 ตารางวา

  79 ตารางวา

6,050,000 บาท

5,170,000 บาท

4,950,000 บาท

3,850,000 บาท

3,190,000 บาท

4,700,000 บาท

4,000,000 บาท

3,500,000 บาท

3,200,000 บาท

2,600,000 บาท

DA-PTH-SH-0123

DE-PTH-SH-0139 

H-PTH-SH-0458

31-PTH-SH-0005

26-PTH-SH-0001

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

4,800,000 บาท
รหัสทรัพย์ : 1-PTH-SH-0109

ราคาตั้งขาย : 5,940,000 บาท
เนื้อที่ : 137 ตารางวา
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มณีรินทร์ พาร์ค 
ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ราคาพิเศษ

3,900,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DE-PTH-SH-0200

ราคาตั้งขาย : 4,730,000 บาท
เนื้อที่ : 60 ตารางวา

74.7 ตารางวา

66.3 ตารางวา

   50 ตารางวา

4,620,000 บาท

4,290,000 บาท

3,300,000 บาท

3,700,000 บาท

3,100,000 บาท

2,600,000 บาท

22-PTH-SH-0016

22-PTH-SH-0015

H-PTH-SH-0439

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

4,000,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DA-PTH-SH-0124

ราคาตั้งขาย : 4,840,000 บาท
เนื้อที่ : 62.7 ตารางวา

มีให้เลือกอีก 3 หลัง
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เดอะซิตี้
นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

5,500,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-TH-0252
เนื้อที่ : 20 ตารางวา

บ้านกลางเมือง สาทร - ราชพฤกษ์
เเขวงบางเเวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

3,300,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DA-BKK-TH-0192
เนื้อที่ : 18 ตารางวา

พลีโน่ สุขสวัสดิ์-พระราม 3
เเขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

เดอะซิตี้ พระราม5 - ราชพฤกษ ์
ตำาบลบางขุนกอง อำาเภอบางกรวย
นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

12,815,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-NON-SH-0130
เนื้อที่ : 89 ตารางวา

เดอะซิตี้ ปิ่นเกล้า พระราม5
ตำาบลบางขุนกอง 
อำาเภอบางกรวย นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

7,370,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 26-NON-SH-0003
เนื้อที่ : 73 ตารางวา
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พฤกษาทาวน์
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

5,830,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0208
เนื้อที่ : 67.2 ตารางวา

พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

6,380,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0201
เนื้อที่ : 80.6 ตารางวา

พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

2,640,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 26-NON-TH-0001
เนื้อที่ : 17.2 ตารางวา

พฤกษาทาวน์ เมืองนนทบุรี
ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
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เดอะแพลนท์
กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี

พฤกษาทาวน์ เมืองนนทบุรี
ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี

ราคาตั้งขาย

7,040,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DE-BKK-SH-0309
เนื้อที่ : 60.9 ตารางวา

เดอะแพลนท์ บางแค
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

6,600,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DA-NON-SH-0142
เนื้อที่ : 66.5 ตารางวา

เดอะแพลนท์ ราชพฤกษ์
ตำาบลบางกร่าง อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
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เดอะคอนเนค อัพ 3 รัตนาธิเบศร์
ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ราคาพิเศษ

4,900,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DI-NON-TH-0100

ราคาตั้งขาย : 6,050,000 บาท
เนื้อที่ : 32 ตารางวา
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ซิกซ์เนเจอร์ เพชรเกษม 69
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

3,520,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-BKK-TH-0121
เนื้อที่ : 17.1 ตารางวา

ราคาตั้งขาย

4,070,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-TH-0241
เนื้อที่ : 19.4 ตารางวา

ราคาตั้งขาย

3,960,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DE-BKK-TH-0159
เนื้อที่ : 19.9 ตารางวา

17.6 ตารางวา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ -DE-BKK-TH-0277

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 1 หลัง
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ราคาตั้งขาย

7,590,000 บาท

รหัสทรัพย์ : DD-BKK-SH-0138
เนื้อที่ : 53.5 ตารางวา

ปริญสิริ (กาญจนาภิเษก-เอกชัย)
เเขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

83.2 ตารางวา 9,900,000 บาท -DN-BKK-SH-0108

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 1 หลัง
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ราคาตั้งขาย

10,670,000 บาท

รหัสทรัพย์ : 1-NON-SH-0119
เนื้อที่ : 121.4 ตารางวา

กฤษดาลากูน
ตำาบลบางคูเวียง อำาเภอบางกรวย นนทบุรี

268.9 ตารางวา 17,600,000 บาท -DE-NON-SH-0237

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 1 หลัง
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กฤษดานคร 16, 18
กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

4,950,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DH-BKK-SH-0112
เนื้อที่ : 97 ตารางวา

กฤษดานคร 16
เเขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

กฤษดานคร 18

กฤษดานคร 18

โครงการ
        2-0-5 ไร่

149 ตารางวา

30,260,000 บาท

  5,940,000 บาท

25-BKK-SH-0002

DN-BKK-SH-0001

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ
-

-

มีให้เลือกอีก 2 หลัง
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กรานต์วดี
เเขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ราคาตั้งขาย

8,030,000 บาท
รหัสทรัพย์ : DD-BKK-SH-0213
เนื้อที่ :100 ตารางวา 

ราคาพิเศษ

5,500,000 บาท
รหัสทรัพย์ : 1-BKK-SH-0115

ราคาตั้งขาย : 6,270,000 บาท
เนื้อที่ : 100 ตารางวา

139.8 ตารางวา

102.9 ตารางวา

116.1 ตารางวา

106.6 ตารางวา

   100 ตารางวา

7,920,000 บาท

6,270,000 บาท

6,930,000 บาท

6,600,000 บาท

6,160,000 บาท

7,310,000 บาท

-

5,500,000 บาท

5,100,000 บาท

4,900,000 บาท

DE-BKK-SH-0131

DE-BKK-SH-0115

DE-BKK-SH-0121

24-BKK-SH-0005

24-BKK-SH-0001

รหัสทรัพย์ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

มีให้เลือกอีก 5 หลัง

ราชพฤกษ์
เเขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการให้เลือกมากถึง 19 หลัง

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

BAM Thailand

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ จาก BAM เท่านั้น

127 ตารางวา

160 ตารางวา

94.5 ตารางวา

27.5 ตารางวา

68.8 ตารางวา

50 ตารางวา

16 ตารางวา

194.5 ตารางวา

143.9 ตารางวา

104.7 ตารางวา

67 ตารางวา

67.6 ตารางวา

65.5 ตารางวา

57 ตารางวา

50 ตารางวา

53.5 ตารางวา

53.9 ตารางวา

76 ตารางวา

71 ตารางวา

12,100,000 บาท

9,020,000 บาท

11,000,000 บาท

7,700,000 บาท

6,215,000 บาท

5,390,000 บาท

3,850,000 บาท

18,700,000 บาท

14,300,000 บาท

11,000,000 บาท

5,830,000 บาท

5,500,000 บาท

3,960,000 บาท

3,740,000 บาท

3,520,000 บาท

3,630,000 บาท

2,640,000 บาท

6,600,000 บาท

6,050,000 บาท
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9,000,000 บาท
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DE-BKK-SH-0189

C-BKK-SH-0123

DD-BKK-SH-0210

DE-BKK-TH-0278

DE-BKK-SH-0264

DE-BKK-SH-0253

DN-BKK-TH-0004

DD-NON-SH-0141

DM-NON-SH-0103

DM-NON-SH-0104

DE-NON-SH-0192

26-NON-SH-0005

DM-NON-SH-0102

DC-NON-SH-0131

DC-NON-SH-0132

DM-NON-SH-0100

DE-NON-SH-0169

DD-SPK-SH-0141

DD-SPK-SH-0118

ลดาวัลย์ เลคโคโลเนียล

ลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า

นันทวัน

อนันตรา ทรอปิคอล

โนเบิล จีโอ

เดอะเทอเรส

โมเดิร์นทาวน์

พฤกษ์ภิรมย์

มณียามาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์

มณียามาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์

ชัยพฤกษ์ เสาธงหิน

นันทวัน วงเเหวนรัตนาธิเบศร์

ฟลอร่าวิลล์

พฤกษ์ลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

พฤกษ์ลดา วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ วงแหวนปิ่นเกล้า

พฤกษ์พิมาน 3

อนันดา บีชไลฟ์

อนันดา บีชไลฟ์

รหัสทรัพย์โครงการ เนื้อที่ ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ






