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 ปัจจุบันทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น แม้จะมีบ้านและคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ๆ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่พอใจจะมองหา “บ้านมือสอง” ที่มีข้อดีเรื่องราคาถูกกว่า 
และการได้เห็นและสัมผัสสถานที่จริงก่อนตัดสินใจซื้อ
 “ บ้าน ” ถือเป็นความฝันของใครหลายคน การที่จะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังทุกคนคงต้องศึกษา
หาข้อมูลนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ราคา ลักษณะของบ้าน หรือสภาพแวดล้อม ใช้เวลานับเดือน
หรือหลายเดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อสักหลัง แม้ว่าบ้านโครงการใหม่ๆ อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของคนอยากมีบ้าน 
แต่หากงบประมาณในการซื้อมีจำกัด และโครงการใหม่ๆ ไม่มีทำเลที่ต้องการ การเลือกซื้อบ้านมือสองดี ๆ
อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า
 BAM มีอสังหาริมทรัพย์มากมาย หลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย เรามีทรัพย์
ประเภทบ้านเดี่ยวมากกว่า 3,400 รายการ ให้คุณได้เลือกสรรและตัดสินใจซื้อตามความต้องการ เพราะรู้ว่า
คุณต้องการบ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เราจึงใส่ใจในคุณภาพของทรัพย์ และการให้บริการที่ครอบคลุม
อย่างมืออาชีพ
 ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่ถูกใจ ลองให้บ้าน BAM เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับทางเลือกของคุณ ให้บ้าน BAM 
เป็นพื้นที่แห่งความสุขทุกตารางนิ้ว ตอบสนองทุกความต้องการ และรองรับทุกไลฟ์สไตล์ 
เพราะ BAM คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ

สมพร มูลศรีแก้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่



หลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์
เทคนิคปลูกบ้านเมืองร้อน
ให้เย็นสบาย
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ BAM
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บ้านเด่ียว หมู่บ้านเดอะแกรนด์ 
ราคาตั้งขาย 7,150,000 บาท
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
รหัส  : DA-SSK-SH-0101
ที่อยู่  : เลขท่ี 99/71 ม.เดอะแกรนด์ 
โซน Park Ville 11 ถนนพระราม 2 
ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

บ้านเดี่ยว 
หมู่บ้านพฤกษ์ลดา พระราม2
ราคาตั้งขาย 4,400,000 บาท
เนื้อที่ : 55.90 ตร.ว.
รหัส  : DC-BKK-SH-0103
ที่อยู่  : เลขที่ 98/39 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา 
ซอยอนามัยงามเจริญ 33 ถนนพระราม 2 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว 
หมู่บ้านเศรษฐสิริ-รามอินทรา
ราคาตั้งขาย 8,470,000 บาท
ราคาพิเศษ 6,700,000 บาท
เนื้อที่ : 82.80 ตร.ว.
รหัส  : DA-BKK-SH-0107
ที่อยู่  : เลขที่ 88/73 หมู่บ้านเศรษฐสิริ-รามอินทรา 
ถนนปัญญารามอินทรา แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านพลอยไพลิน
ราคาตั้งขาย 3,630,000 บาท
เน้ือท่ี : 58.70 ตร.ว.
รหัส  : DA-SSK-SH-0103
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 211/15 หมู่บ้านพลอยไพลิน 
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

กระทุ่มแบน บ้านเด่ียว หมู่บ้านเศรษฐสิริ 
ราคาตั้งขาย 6,820,000 บาท
เนื้อที่ : 60.20 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0127
ที่อยู่  : เลขท่ี 89/78 ซอย 10 
หมู่บ้านเศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 
ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ 
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

บ้านเด่ียว หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ราคาตั้งขาย 5,720,000 บาท
เน้ือท่ี : 80.90 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0120
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 205/83 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง 
นนทบุรี

ปากเกร็ด

บางบัวทอง
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ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า
ราคาตั้งขาย 7,150,000 บาท
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
รหัส  : I-BKK-TH-0103 
ที่อยู่  : เลขที่ 44/7 
หมู่บ้านคลาสสิควิลล่า 
ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

บางบัวทอง

บ้านเดี่ยว 
หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม
ราคาตั้งขาย 11,000,000 บาท
เนื้อที่ : 168.20 ตร.ว.
รหัส  : DC-BKK-SH-0105 
ที่อยู่  : เลขที่ 46/12 
หมู่บ้านลัดดารมย์-เพชรเกษม 69 ถนนบางบอน 4 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค
ราคาตั้งขาย 1,650,000 บาท
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0765 
ที่อยู่  : เลขที่ 14/2552 
หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค ซอย 7 
ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 

บ้านเด่ียว หมู่บ้านวรางกูล คลอง 3
ราคาตั้งขาย 5,940,000 บาท
เนื้อที่ : 102.80 ตร.ว.
รหัส  : DA-PTH-SH-0106
ที่อยู่  : เลขที่ 34/42 หมู่บ้านวรางกูล 
ถนนชลมารคพิจารณ์ (เลียบคลอง 3) 
ตำบลบึงลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
ปทุมธานี

ลำลูกกา

บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านศิริวรรณ
ราคาตั้งขาย 1,760,000 บาท
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0698
ที่อยู่  : เลขที่ 98/354 ซอย25 
หมู่บ้านศิริวรรณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง 
นนทบุรี

บ้านเดี่ยว  
หมู่บ้านโนเบิล จีโอ พระราม 5
ราคาตั้งขาย 7,370,000 บาท
ราคาพิเศษ 6,365,000 บาท
เนื้อที่ : 88.60 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0104
ที่อยู่  : เลขที่ 58/2 หมู่บ้านโนเบิล จีโอ พระราม 5 
ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง 
อำเภอบางกรวย นนทบุรี



มีนบุรี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,060,000 บาท
เนื้อที่ : 62.50 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-SH-0128
ที่อยู่  : เลขท่ี 39/54 ซอยสุวินทวงศ์ 5/1 
หมู่บ้านจันทร์บัวสวย ถนนสุวินทวงศ์ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,850,000 บาท
เนื้อที่ : 97.80 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-SH-0110
ที่อยู่  : เลขที่ 98/34 ซอยสุวินทวงศ์ 38  
หมู่บ้านฟอร์ร่าวิลล์ พาร์คซิตี้ 
ถนนสุวินทวงค์ เเขวงลำผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

มีนบุรี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,685,000 บาท
เน้ือท่ี : 60 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-SH-0123
ท่ีอยู่  : เลขที่ 6/30 หมู่บ้านเกษกมล 
ซอยพระยาสุเรนทร์ 22 ถนนพระยาสุเรนทร์ 
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บางเขน

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,080,000 บาท
เน้ือท่ี : 36 ตร.ว. 
รหัส  : 9-BKK-SH-0117
ท่ีอยู่  : เลขที่ 159/424 ซอยคู้บอน 27 
หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา(คู้บอน)  
ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

ทวีวัฒ
นา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,840,000 บาท
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
รหัส  : DK-BKK-SH-0100
ที่อยู่  : เลขที่ 48/22 ซอย 21 
หมู่บ้านแสนรัก พุทธมณฑลสาย 2 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,520,000 บาท
เนื้อที่ : 50.70 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-SH-0143
ที่อยู่  : เลขที่ 84/391 (451/391) 
หมู่บ้านปัญฐิญา ซอยสุวินทวงศ์ 11 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานครมีนบุรี

บ้านเดี่ยว 
ราคาตั้งขาย 5,720,000 บาท
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-SH-0127
ที่อยู่  : เลขที่ 76/111 
หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค 
ซอยคุ้มเกล้า 10 ถนนคุ้มเกล้า 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านปาริชาต-สุวรรณภูมิ
ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท 
ราคาพิเศษ 4,950,000 บาท
เนื้อที่ : 110.40 ตร.ว.   รหัส  : DC-BKK-SH-0108
ที่อยู่  : เลขที่ 59/53 หมู่บ้านปาริชาต-สุวรรณภูมิ
ซอยคุ้มเกล้า 11 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านนันทวัน
ราคาตั้งขาย 8,250,000 บาท
เนื้อที่ : 75.50 ตร.ว.
รหัส  : 9-BKK-SH-0103
ที่อยู่  : เลขที่ 60/146 ซอย 16 หมู่บ้านนันทวัน 
ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านมัณฑนา
ราคาตั้งขาย 6,600,000 บาท
เนื้อที่ : 81.10 ตร.ว.   
รหัส  : 9-BKK-SH-0113 
ที่อยู่  : เลขที่ 90/473 ซอย 4/1 หมู่บ้านมัณฑนา  
ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์ 
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

8

สายไหม

บ้านเด่ียว  
ราคาตั้งขาย 4,070,000 บาท
เนื้อที่ : 50.70 ตร.ว.
รหัส  : 9-BKK-SH-0116
ที่อยู่  : เลขที่ 9/209 
หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

หนองจอก    บางขุนเทียน  สายไหม     ทวีวัฒนา    มีนบุรี    บางเขน
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บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,170,000 บาท
เนื้อที่ : 67.20 ตร.ว. 
รหัส  : DE-BKK-SH-0208
ที่อยู่  : เลขที่ 12/60 ซอย 8 
หมู่บ้านพฤกษาทาวน์  ถนนมาเจริญ 
(เพชรเกษม 81) แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

| | | | |

ประเวศ ตลิ่งชันประเวศ

หนองแขม   ประเวศ    ตลิ่งชัน     คลองสามวา     บางขุนเทียน    บางบอน    

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านลัดดารมย์
ราคาตั้งขาย 12,650,000 บาท
เนื้อที่ : 94 ตร.ว. 
รหัส  : DD-BKK-SH-0131
ที่อยู่  : เลขที่ 88/215 หมู่บ้านลัดดารมย์
ถนนราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านมัณฑนา
ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท
เนื้อที่ : 63.60 ตร.ว. 
รหัส  : DE-BKK-SH-0106
ที่อยู่  : เลขที่ 99/76 หมู่บ้านมัณฑนา หมู่ 5 ซอย 2 
ถนนอ่อนนุช-วงแหวน ซอยสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ตลิง่ชัน

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 9,876,000 บาท
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK-SH-0136
ที่อยู่  : เลขที่ 100/20 หมู่บ้านกอบแก้ว
ซอย 1 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครคลองสามวา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,630,000 บาท
เน้ือท่ี : 50 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-SH-0102
ท่ีอยู่  : เลขที่ 88/39 ซอย 2 
หมู่บ้านเดอะธารา ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

คลองสามวา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,115,000 บาท
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-SH-0264
ที่อยู่  : เลขที่ 40/80 
หมู่บ้านเค.ซี.พาร์ควิลล์ 
ซอยเลียบคลองสอง 24 
ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,740,000 บาท
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-SH-0138
ที่อยู่  : เลขที่ 29/223 
หมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81 
ซอยบางบอน 3 ซอย 7 ถนนบางบอน 3 
แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

ลาดกระบัง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,610,000 บาท
เน้ือท่ี : 72 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-SH-0101
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 1058 ซอย 55
หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 
ถนนรามคำแหง 164 
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

บางบอน

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,500,000 บาท
เนื้อที่ : 103.50 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK-SH-0101
ที่อยู่  : เลขที่ 192/21 
หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์-เอกชัย 131 
ซอยเอกชัย 131 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลองสามวา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,300,000 บาท
เน้ือท่ี : 35.20 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK-SH-0110
ท่ีอยู่  : เลขที่ 131 หมู่บ้านอรุณวรรณ 4 
ซอยเลียบคลองสอง 28 
ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ 
ราคาตั้งขาย 4,290,000  บาท 
ราคาพิเศษ 3,650,000 บาท
เน้ือท่ี : 40.30 ตร.ว.     รหัส  : 9-BKK-SH-0115
ท่ีอยู่  : เลขที่ 554/70 
หมู่บ้านลลิล เดอะยัง เอ็กซ์คลูทีฟ 
ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
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บางขุนเทียน เมืองนนทบุรีบางขุนเทียน

| |
กรุงเทพ / นนทบุรี

บางขุนเทียน    บางบัวทอง    บางกรวย   

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านนันทวัน
ราคาตั้งขาย 8,250,000 บาท
เนื้อที่ : 75.50 ตร.ว.
รหัส  : 9-BKK-SH-0103
ที่อยู่  : เลขที่ 60/146 หมู่บ้านนันทวัน ซอย 16 
ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านวรารมย์
ราคาตั้งขาย 6,160,000 บาท
เนื้อที่ : 119.30 ตร.ว. 
รหัส  : I-BKK-SH-0101
ที่อยู่  : เลขที่ 5/197-198 ซอย 3/2 หมู่บ้านวรารมย์ 
ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค 
ราคาตั้งขาย 6,380,000 บาท
เนื้อที่ : 90 ตร.ว
รหัส  : DA-NON-SH-0116
ที่อยู่  : เลขที่ 111/134 หมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค 
ซอย 11 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

บางบัวทอง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,630,000 บาท
เน้ือท่ี : 52.50 ตร.ว.
รหัส  : DC-NON-SH-0106
ท่ีอยู่  : เลขที่ 99/804 
หมู่บ้านชลลดา-วัดลาดปลาดุก ซอย 5/7
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
นนทบุรี

บางบัวทอง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 2,750,000 บาท
เน้ือท่ี : 60 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-SH-0141
ท่ีอยู่  : เลขที่ 90/320 หมู่บ้านแสงบัวทอง 
ถนนสายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,620,000 บาท
เน้ือท่ี : 75.50 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-SH-0178
ท่ีอยู่  : เลขที่ 201/96 
หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางบัวทอง ซอย 1/9 
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,400,000 บาท
เน้ือท่ี : 80 ตร.ว.
รหัส  : DA-NON-SH-0104
ท่ีอยู่  : เลขที่ 22/24 
หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ลากูน ถนนเทศบาล 2 
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 

บางบัวทอง

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,465,000 บาท
เน้ือท่ี : 57.40 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0108
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 99/70 หมู่บ้านศิลปการพาร์ค 3 
ซอย 13 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย 
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางกรวย

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,950,000 บาท
เน้ือท่ี : 74 ตร.ว.
รหัส  : 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่  : เลขที่ 85/51 หมู่บ้านเลกาซี่ 
เเกรนด์วิลล์ ถนนบางม่วง-บางคูลัด 
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

บางกรวย

บ้านเด่ียว
ราคาตั้งขาย 4,950,000 บาท
เน้ือท่ี : 74 ตร.ว.
รหัส  : 1-NON-SH-0108
ท่ีอยู่  : เลขที่ 85/51 
หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ 5 (ม.เลกาซี่) 
ถนนบางม่วง-บางคูลัด ตำบลปลายบาง 
อำเภอบางกรวย นนทบุรี

บางกรวย

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,610,000 บาท
เน้ือท่ี : 53.20 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0152
ท่ีอยู่  : เลขที่ 199/61 หมู่ที่ 3 
หมู่บ้านชัยพฤกษ ถนนราชพฤกษ์ 
ตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย 
นนทบุรี
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บางใหญ่ ปากเกร็ด

| | |
นนทบุรี / ปทุมธานี

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านธนวัฒน์วิลเลจ
ราคาตั้งขาย 3,465,000 บาท
เนื้อที่ : 61.90 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-SH-0111
ที่อยู่  : เลขที่ 59/7 หมู่บ้านธนวัฒน์วิลเลจ 
ถนนบางใหญ่-บางคูรัด ตำบลบางใหญ่ 
อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ลำลูกกา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 2,530,000 บาท
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
รหัส  : DM-PTH-SH-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 80/106 หมู่บ้านเอ.ซี.เฮ้าส์ 4 
ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,730,000 บาท
เน้ือท่ี : 80.30 ตร.ว.
รหัส  : 1-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่  : เลขที่ 127/11 ซอย 6/1  
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค & พาร์ค 
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี

บ้านเด่ียว ราคาต้ังขาย 4,703,000 บาท 
ราคาพิเศษ 3,870,000 บาท
เน้ือท่ี : 89.10 ตร.ว.
รหัส  : A-PTH-SH-0014
ท่ีอยู่  : เลขที่ 188 หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ 
ซอย 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี  
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ลำลูกกา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,740,000 บาท
เนื้อที่ : 59.80 ตร.ว. 
รหัส  : DE-PTH-SH-0189
ที่อยู่  : เลขที่ 19/144
หมู่บ้านบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ถนนเสมาฟ้าคราม 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,180,000 บาท
เน้ือท่ี : 51.10 ตร.ว.
รหัส  : DA-PTH-SH-0110
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 147/137 หมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค 
ซอย 19 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,520,000 บาท
เน้ือท่ี : 51.30 ตร.ว.
รหัส  : DE-PTH-SH-0127
ท่ีอยู่  : เลขที่ 62/13 หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน 
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานีลำลูกกา

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท
เนื้อที่ : 121 ตร.ว.
รหัส  : DD-PTH-SH-0143
ที่อยู่  : เลขที่ 79/142 
หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9 
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา 
ปทุมธานี

ลำลูกกา

บ้านเด่ียว ราคาต้ังขาย 3,850,000 บาท  
ราคาพิเศษ 3,200,000 บาท
เน้ือท่ี : 65 ตร.ว.
รหัส  : DC-PTH-SH-0100
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 55/520 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา 
ซอยพฤกษ์ลดา ถนนไสวประชาราษฎร์ 
ตำบลบึงลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

    บางใหญ่   ปากเกร็ด    เมืองปทุมธานี    ลำลูกกา

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านลัดดารมย์
ราคาตั้งขาย 9,570,000 บาท
เนื้อที่ : 94.80 ตร.ว.
รหัส  : DC-NON-SH-0119
ที่อยู่  : เลขที่ 88/135 ซอย 21 หมู่บ้านลัดดารมย์ 
ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ถนนชัยพฤกษ์ 
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรีี

บางบัวทอง

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 5 
ราคาตั้งขาย 3,960,000 บาท
เนื้อที่ : 75.60 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-SH-0190
ที่อยู่  : เลขที่ 31/10 ซอย2 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ5 
ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ (คลองถนน) 
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

11
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ธัญบุรี บางพลีบางพลี

ปทุมธานี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เลค แอนด์ พาร์ค

ราคาตั ้งขาย 7,150,000 บาท
เนื้อที่ : 111.90 ตร.ว. 
รหัส  : 1-SPK-SH-0107
ที่อยู่  : เลขที่ 250/400 ซอย 46
หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เลค แอนด์ พาร์ค หมู่ 3 
ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เลค แอนด์ พาร์ค

ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน : 1-SPK-SH-0108
เนื้อที่ : 115.80 ตร.ว.
ที่อยู่  : เลขที่ 250/166 หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เลค 
แอนด์ พาร์ค (กฤษดานคร 30) ซอย 42 หมู่ 3 
ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านชมฟ้า 
ราคาตั้งขาย  6,050,000 บาท
เนื้อที่ : 151.20 ตร.ว.
รหัส  : 11-PTH-SH-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 51/799 หมู่บ้านชมฟ้า ซอย 7/3 
ซอยรังสิตนครนายก 64 ถนนรังสิต-นครนายก 
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี  

ธัญบุรี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท
เน้ือท่ี : 101 ตร.ว.
รหัส  : DE-PTH-SH-0103
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 78 บ้านสีวลี 1 
ซอยรังสิต-นครนายก 50 
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ 
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

ลาดหลุมแก้ว

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 2,750,000 บาท
เน้ือท่ี : 100 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-SH-0185
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 60/96 หมู่บ้านณัฐนันท์ ซอย 8 
ซอยวัดบ่อทอง ถนนปทุุมธานี-ลาดหลุมเเก้ว 
ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

บางพลี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,070,000 บาท
เนื้อที่ : 53.80 ตร.ว.
รหัส  : DE-SPK-SH-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 99/106 ซอย 11 
หมู่บ้านปริญญดา-เทพารักษ์ 
ถนนบางพลี-ตำรุ ตำบลบางพลีใหญ่ 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 3,520,000 บาท
เน้ือท่ี : 77.20 ตร.ว.
รหัส  : DD-SPK-SH-0103
ท่ีอยู่  : หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 6 
ซอยมังกร-ขันดี ตำบลแพรกษาใหม่ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บางพลี

บ้านเด่ียว ราคาต้ังขาย 3,520,000 บาท 

ราคาพิเศษ 2,990,000 บาท
เน้ือท่ี : 67.50 ตร.ว.
รหัส  : DE-SPK-SH-0105
ท่ีอยู่  : เลขที่ 123/277 
หมู่บ้านชัยพฤกษ์-เทพารักษ์ 
ซอยชัยพฤกษ์ 20 ถนนเทพารักษ์ 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 4,400,000 บาท
เน้ือท่ี : 61.50 ตร.ว.
รหัส  : DE-SPK-SH-0106
ท่ีอยู่  : เลขที่ 530/65 
หมู่บ้านลลิล อิน เดอะพาร์ค 
ถนนมังกร-ขันดี ตำบลแพรกษาใหม่ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

เมืองสมุทรสาคร

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 5,060,000 บาท
เน้ือท่ี : 80.2 ตร.ว.
รหัส  : DD-SSK-SH-0102
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 99/160 หมู่บ้านศิริทรัพย์ 2 
ซอยเลียบคลองมะเดื่อ 
ถนนสี่วาพาสวัสดิ์-พันธุวงษ์ 
ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 

บางพลี

บ้านเด่ียว 
ราคาตั้งขาย 6,050,000 บาท
เน้ือท่ี : 63 ตร.ว.
รหัส  : DA-SPK-SH-0108
ท่ีอยู่  : เลขที่ 99/169 
หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ซอย 8 
ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ธัญบุรี    ลาดหลุมแก้ว    บางพลี    เมืองสมุทรปราการ    เมืองสมุทรสาคร
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ลาดพร้าว ประเวศบางกะปิ

ลาดพร้าว    ดอนเมือง    บางกะปิ    บางเขน    ประเวศ     

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,320,000 บาท
เน้ือท่ี : 15 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-TH-0261
ท่ีอยู่  : เลขที่ 540/55 
ซอยพหลโยธิน 58 แยก 26 
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ลาดกระบัง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,870,000 บาท
เน้ือท่ี : 17.40 ตร.ว.
รหัส  : DK-BKK-TH-0109
ท่ีอยู่  : เลขที่ 387 มารวยธานีเมืองใหม่ 
ซอยร่มเกล้า 44 ถนนร่มเกล้า 
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส ์ซอยนาคนิวาส 26
ราคาตั้งขาย 4,510,000  บาท 
ราคาพิเศษ 3,820,000 บาท
เน้ือท่ี : 32.70 ตร.ว. 
รหัส  : DA-BKK-TH-0117
ท่ีอยู่  : เลขที่ 21/136 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านเย็นสุข
ราคาตั ้งขาย 2,420,000 บาท
เนื้อที่ : 16.50 ตร.ว. 
รหัส  : B-BKK-TH-0146
ที่อยู่  : เลขที่ 304/46 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 
หมู่บ้านเย็นสุข ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส
ราคาตั้งขาย 2,200,000 บาท
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-TH-0110
ที่อยู่  : เลขที่ 99/47 หมู่บ้านสวนหลวงโฮมเพลส 
ซอย 30 แยก 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,375,000 บาท
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-TH-0230
ที่อยู่  : เลขที่ 34/52 ซอยคู้บอน 6  
หมู่บ้านคันนายาววิลเลจ แขวงคันนายาว 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

บางเขน

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 3,190,000 บาท
เน้ือท่ี : 20.70 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-TH-0106
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 328/35 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม 
ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ดอนเมือง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,760,000 บาท
เน้ือท่ี : 16 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-TH-0296
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 41/101 หมู่บ้านวิภาลัย 
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,870,000 บาท
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-TH-0168
ที่อยู่  : เลขที่ 278 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 
(แยกซอย 3) ซอยนวมินทร์ 90 
ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครบางเขน

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 2,530,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว.
รหัส  : B-BKK-TH-0138
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 201/113 หมู่บ้านมหานครนิเวศน์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 3,850,000 บาท
เน้ือท่ี : 27.20 ตร.ว.
รหัส  : DA-BKK-TH-0135
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 98/79 หมู่บ้านเดอะ บัลโคน่ี โฮม 
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บางเขน



กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี
| | |

หนองแขม บางบัวทองประเวศ

หนองแขม    บางคอแหลม    ไทรน้อย    บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน SIX NATURE เพชรเกษม 69

ราคาตั้งขาย 3,630,000 บาท
เนื้อที่ : 17.10 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK-TH-0121
ที่อยู่  : เลขที่ 40/170 หมู่บ้าน SIX NATURE 
เพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านนิรันดร์ 3
ราคาตั้งขาย 2,420,000 บาท
เนื้อที่ : 21.80 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-TH-0165
ที่อยู่  : เลขท่ี 102/82 หมู่บ้านนิรันดร์ 3 ซอย 28 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านมนวดี
ราคาตั ้งขาย 990,000 บาท
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0493
ที่อยู่  : เลขที่ 64/395 หมู่บ้านมนวดี ซอย 18 
ถนนเต็มรัก-บางบัวทอง ตำบลบางคูรัด 
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

หนองแขม

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,980,000 บาท
เน้ือท่ี : 21 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK-TH-0136
ท่ีอยู่  : เลขที่ 5/20 ซอย 1 
หมู่บ้านเดอะคอนเนค-เพชรเกษม 77 
แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 2,090,000 บาท
เน้ือท่ี : 25.90 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-TH-0113
ท่ีอยู่  : เลขที่ 9/22 หมู่บ้านพรพิพา 5 
ซอยไชยสิทธิ์ ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 7,590,000 บาท
เน้ือท่ี : 21.60 ตร.ว.
รหัส  : DE-BKK-TH-0108
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 612/12 หมู่บ้านวิลล่าเจริญกรุง 
ซอยเจริญกรุง 109 แยก16 ถนนตก 
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร

ไทรน้อย

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 935,000 บาท
เน้ือท่ี : 16 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0488
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 73/592 หมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์ 3 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย 
อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,100,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว. 
รหัส  : H-NON-TH-0664
ท่ีอยู่  : เลขที่ 90/85 หมู่บ้านแสงบัวทอง 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
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บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,430,000 บาท
เน้ือท่ี : 21 ตร.ว.
รหัส  : DE-NON-TH-0100
ท่ีอยู่  : เลขที่ 90/966 หมู่บ้านปิยวรารมย์ 
ซอย 14 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,155,000 บาท
เน้ือท่ี : 17.50 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0386
ท่ีอยู่  : เลขที่ 100/478 หมู่บ้านสวีทโฮมปาร์ค 
ซอย 26 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บางบัวทอง

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,760,000 บาท
เน้ือท่ี : 32 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0698
ท่ีอยู่  : เลขที่ 98/354 หมู่บ้านศิริวรรณ 
ซอย 25 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
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คลองหลวง ลำลูกกาธัญบุรี

ทาวน์เฮ้าส ์หมู่บ้านพรระพีวิลล่า
ราคาตั ้งขาย 2,915,000 บาท
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
รหัส  : E-PTH-TH-0003
ที่อยู่  : เลขที่ 101/12-13 หมู่บ้านพรระพีวิลล่า 
ถนนเลียบคลองรพีพัฒน์ ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านซื่อตรงรังสิต
ราคาตั ้งขาย 1,980,000 บาท
เนื้อที่ : 35.40 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0557
ที่อยู่  : เลขที่ 98/114 ซอย 23 หมู่บ้านซื่อตรงรังสิต 
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี 
ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,210,000 บาท
เน้ือท่ี : 20 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0332
ท่ีอยู่  : เลขที่ 60/4 หมู่บ้านทรัพย์กานดา 
ซอย 9/1 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี 
ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี 
ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,210,000 บาท
เน้ือท่ี : 18.40 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0383
ท่ีอยู่  : เลขที่ 81/244 
หมู่บ้านไพฑูรย์แกรนด์วิลล์ 
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,375,000 บาท
เน้ือท่ี : 20 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0734
ท่ีอยู่  : เลขที่ 19/151 หมู่บ้านกฤษณา 1 
ซอย 5 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี 
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี 
ปทุมธานี ธัญบุรี

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 770,000 บาท
เน้ือท่ี : 17 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0602
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 111/58 หมู่บ้านอยู่เจริญ 1
ซอย 16 ถนนรังสิต-นครนายก 
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ลำลูกกา

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,760,000 บาท
เน้ือท่ี : 22.20 ตร.ว.
รหัส  : DE-PTH-TH-0109
ท่ีอยู่  : เลขที่ 59/2 หมู่บ้านมัณฑกานต์ 
ถนนไสวประชาราษฏร์ ตำบลบึงลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 880,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว. 
รหัส  : H-PTH-TH-0123
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 73/5 หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้านคร 5 
ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว 
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

ลาดหลุมแก้ว

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 825,000 บาท
เน้ือท่ี : 16.10 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-TH-0205
ท่ีอยู่  : เลขที่ 69/56 หมู่บ้านพูนลาภ 
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง 
อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

นนทบุรี / ปทุมธานี
บางใหญ่    เมืองปทุมธานี    ธัญบุรี    ลำลูกกา    ลาดหลุมแก้ว

บางใหญ่

ทาวน์เฮ้าส์
ราคาตั้งขาย 1,210,000 บาท
เน้ือท่ี : 36 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-TH-0233
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 4/81-82 หมู่บ้านอาสาเฮ้าส์ 5 
ซอย 5/2 ซอยกันตนา ถนนกาญจนาภิเษก 
ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ทาวน์เฮ้าส ์หมู่บ้านสวนทองวิลล่า
ราคาตั้งขาย 1,540,000 บาท
ราคาพิเศษ 1,310,000 บาท
เนื้อที่ : 38 ตร.ว. รหัส  : DA-PTH-TH-0105
ที่อยู่  : หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 8 ซอย 23 
ตำบลบึงลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี



16

| | | | | |

มีนบุรี มีนบุรีบางกะปิ

COMMERCIAL
BUIDING

อาคารพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี   บางกะปิ    จตุจักร   บางเขน     บางซื่อ    พระโขนง    ราษฏร์บูรณะ

อาคารพาณิชย์ เค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์
ราคาตั้งขาย 2,200,000 บาท/ยูนิต
เนื้อที่ : 14.50 ตร.ว./ยูนิต
รหัส  : 5-BKK-CB-0111, 0112
ที่อยู่  : หมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้าวิลล์ ซอยร่มเกล้า 18 
ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ ซอยเสนานิคม 1 
ราคาตั้งขาย 4,400,000  บาท 
ราคาพิเศษ 4,200,000 บาท
เนื้อที่ : 13 ตร.ว.    รหัส  : 25-BKK-CB-0003
ที่อยู่  : เลขที่ 85/34 ซอยเสนนานิคม 1 แยก 25 
ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
ราคาตั้งขาย 2,530,000  บาท 
ราคาพิเศษ 2,000,000 บาท
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.   รหัส  : K-BKK-CB-0006
ที่อยู่  : เลขที่ 65/40 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13 
ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) 
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

บางกะปิ

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 2,640,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว.
รหัส  : L-BKK-CB-0143
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 80/44 หมู่บ้านสินเคหะภัณฑ์ 
ซอยเสรีไทย 48 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บางเขน

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 3,300,000 บาท
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
รหัส  : 1-BKK-CB-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 119/44 ซอยสายไหม 15 
หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ถนนสายไหม 
แขวงสายไหม เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

อาคารพาณิชย์ ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท

ราคาตั้งขาย 2,300,000 บาท
เนื้อที่ : 18 ตร.ว. 
รหัส  : H-BKK-CB-0125
ที่อยู่  : เลขที่ 102/138 ซอยเสรีไทย 79 
ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

อาคารพาณิชย์ ราคาต้ังขาย 2,750,000 บาท 

ราคาตั้งขาย 2,300,000 บาท
เน้ือท่ี : 14 ตร.ว.
รหัส  : 20-BKK-CB-0008
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 6/221 ซอยรามคำแหง 2 
(ซอย 8) ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ 
(บางแก้ว) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์บูรณะ

อาคารพาณิชย์ ราคาต้ังขาย 2,915,000 บาท

ราคาพิเศษ 2,300,000 บาท
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
รหัส  : DI-BKK-CB-0100
ที่อยู่  : เลขที่ 522 และ 524 
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

อาคารพาณิชย์ 
ราคาตั้งขาย 5,060,000 บาท
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
รหัส  : DA-BKK-CB-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 28/71-72 ซอยสาคร 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 2,200,000 บาท
เน้ือท่ี : 28 ตร.ว.
รหัส  : 26-BKK-CB-0001
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 1013/69 หมศรีเพชร 
ซอยเพชรเกษม 116 แยก 11 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร

บางซือ่

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 3,190,000 บาท
เน้ือท่ี : 24.70 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-CB-0117
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 99/79 
ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
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อาคารพาณิชย์ 
ราคาตั ้งขาย 2,173,000 บาท
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
รหัส  : H-SPK-CB-0101
ที่อยู่  : เลขที่ 92/8 ซอยวัดมงคลนิมิต 
ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ 
ราคาตั้งขาย 3,135,000 บาท
เนื้อที่ : 40.30 ตร.ว.
รหัส  : DD-SPK-CB-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 109/39 ซอยบีซีแทค 
อุตสาหกรรมบางพลี ถนนคลองด่าน-บางบ่อ 
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ 4 คูหา 
ราคาตั้งขาย 16,100,000 บาท
เนื้อที่ : 157 ตร.ว. 
รหัส  : 20-PTH-CB-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 122 - 125 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 3,300,000 บาท
เน้ือท่ี : 20 ตร.ว. 
รหัส  : DD-PTH-CB-0100
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 239/17 ถนนปทุมธานี-สายใน 
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 
ปทุมธานีธัญบุรี

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 1,210,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-CB-0111
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 70/29 หมู่บ้านเปรมปรีด์ิ 
คันทร่ีโฮม ถนนรังสิต-นครนายก 
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 2,200,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว.
รหัส  : 16-PTH-CB-0003
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 111/207 
หมู่บ้านเปี่ยมสุขการ์เด้นท์วิลล์ 
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

สวนหลวง

อาคารพาณิชย์
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื้อที่ : 32.10 ตร.ว.
รหัส  : H-BKK-CB-0137
ที่อยู่  : เลขที่ 846 ซอยอ่อนนุช 17 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร

เมืองสมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 3,850,000 บาท
เน้ือท่ี : 19.6 ตร.ว.
รหัส  : 1-SPK-CB-0101
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 975/4 ซอยสำโรงเหนือ 7 
ถนนสุขุมวิท (113) ตำบลสำโรงเหนือ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

กระทุ่มแบน

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 2,200,000 บาท
เน้ือท่ี : 18 ตร.ว. 
รหัส  : 20-SSK-CB-0001
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 149/74 
แลนด์แอนด์แฟคทอร่ีเฮ้าส์ 
ซอยเพชรเกษม 95 ตำบลอ้อมน้อย 
อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

บางพลี

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 2,156,000 บาท
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
รหัส  : H-SPK-CB-0103
ที่อยู่  : เลขที่ 146/29 หมู่บ้านลิขิต 7
ถนนบางพลี-ลาดกระบัง 
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 
สมุทรปราการ

บางบัวทอง

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย 1,760,000 บาท
เน้ือท่ี : 17 ตร.ว.
รหัส  : 14-NON-CB-0001
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 75/41 
หมู่บ้านนครทองปาร์ควิลล์ 3 
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
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ประเวศ

ยานนาวา

ห้องชุดพักอาศัย  
ใกล้ BTS ช่องนนทรี
ราคาตั้งขาย 4,318,000 บาท
ราคาพิเศษ 3,500,000 บาท
เนื้อที่ : 55.67 ตร.ม.
รหัส  : DE-BKK-CU-0101
ที่อยู่  : เลขที่ 138/58 
เดอะ แบงค็อค นราธิวาส 2 ชั้น 8 อาคาร A 
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย 
ใกล้ศูนย์การค้าซีคอนแสควร์
ราคาพิเศษ 13,500.-/ตร.ม. 
เนื้อที่ : 61.29-67.22 ตร.ม.
ที่อยู่  : อัญชัญสวนหลวง คอนโดมิเนียม 
ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ถนนอ่อนนุช 
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย  
ราคาพิเศษ  28,500.-/ตร.ม.  เนื้อที่ : 80-409.36 ตร.ม. 
ที่อยู่  : ฟลอราวิลล์ คอนโดมิเนียม ศรีนครินทร์ พัฒนาการ 51 
แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ราคาพิเศษถึง 31 ต.ค. 61
ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย  5,105,000 บาท  เนื้อที่ : 80.71 ตร.ม. 
ที่อยู่  : เลขที่ 375/266 เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 1 (BELLE PARK) 
ใกล้สาทร สีลม แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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บางพลี

พระโขนงห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 595,000 บาท
เนื้อที่ : 30.88 ตร.ม.
รหัส  : H-SPK-CU-0371
ที่อยู่  : เลขที่ 3/64 ซอย 39 
กุุหลาบเพลซ 1 ถนนบางนา-ตราด 
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี 
สมุทรปราการ

จตุจักร

เมืองสมุทรปราการ

ห้องชุดพักอาศัย  
ราคาตั้งขาย 1,336,000 บาท
เนื้อที่ : 37.37 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2236
ที่อยู่  : เลขที่ 22/579 เอเวอร์กรีนวิวทาวเวอร์  
ชั้น 21 ซอยบางนา-ตราด 56  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย 
ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราคาตั้งขาย 500,000 บาท
เนื้อที่ : 24.53 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1585
ที่อยู่  : เลขที่ 475/166 เทพลีลาคอนโดทาวน์ 
ชั้น 6 อาคาร B ซอยรามคำแหง 43/1 
ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 3,623,000 บาท
เนื้อที่ : 91.47 ตร.ม.
รหัส  : L-BKK-CU-0284
ที่อยู่  : เลขที่ 56/4 
เดอะรอยัลนาวินทาวเวอร์ ชั้น 1 อาคาร B 
เเขวงคลองเตย เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 545,000 บาท
เนื้อที่ : 31.92 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1978
ที่อยู่  : เลขที่ 314/263 
บ้านพระยาภิรมย์-รัชดา อาคาร B ชั้น8 
ซอย 36 แยก 11 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย  
ราคาตั้งขาย 1,584,000 บาท
เนื้อที่ : 26.17 ตร.ม. 
รหัส  : DE-SPK-CU-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 18/171 ลุมพินีวิลล์ ชั้น8 
สุขุมวิท 109 (แบริ่ง) ตำบลสำโรงเหนือ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 
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ห้องชุดพักอาศัย พิบูลย์ คอนโดวิลล์
ราคาตั้งขาย 656,000 บาท
เนื้อที่ : 22.50ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2486
ที่อยู่  : เลขที่ 49/201 พิบูลย์คอนโดวิลล์ 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย ศรีสุธาทิพย์คอนโดเทล
ราคาตั้งขาย 628,000 บาท
เนื้อที่ : 34.60 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1241
ที่อยู่  : เลขที่ 29/69 ชั้นที่ 2 ซอยรามอินทรา 14 
แขวงจรเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 1,005,000 บาท
เนื้อที่ : 32.03 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0127
ที่อยู่  : เลขท่ี 333/158 ซอย 36 แยก 19-1 รัชอาภา 
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 220,000 บาท
เน้ือท่ี : 25 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0144 
ท่ีอยู่  : เลขที่ 16/174 บ้านสวนบางเขน
ซอยพหลโยธิน 48 แขวงคลองถนน 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 243,000 บาท
เน้ือท่ี : 24.50 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1294
ท่ีอยู่  : เลขที่ 32/436 ราณีคอนโดทาวน์ 
ชั้น 4 อาคาร B ซอยนวมินทร์ 135 
แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 399,000 บาท
เน้ือท่ี : 25.90 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1370
ท่ีอยู่  : เลขที่ 1240/1193 ชั้น 9 อาคาร E 
นิรันดร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101 
ซอยอนามัยกาญจนวาศ ถนนลาดพร้าว 101 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 387,000 บาท
เน้ือท่ี : 26 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1430
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 779/91 ลุมพินี ช้ัน 8 
อาคาร C ถนนแฮปป้ีแลนด์สาย 1 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 814,000 บาท
เน้ือท่ี : 52.82 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1212
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 59/209 ศรีเมืองเเมนชั่น 
ชั้น 9 อาคาร A แขวงคลองกุ่ม 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 364,000 บาท
เน้ือท่ี : 25.41 ตร.ม.
รหัส  : 4-BKK-CU-0110
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 89/191 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 5
อาคาร M ชั้น 7 ซอยศรีนครินทร์ 4
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 1,608,000 บาท
เน้ือท่ี : 54.12 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0120
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 56/303 เดอะทรีโอ การ์เด้น
ช้ัน 20 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บางเขน

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 3,618,000 บาท
เน้ือท่ี : 33.46 ตร.ม.
รหัส  : DE-BKK-CU-0103
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 647/394 ไอ ดี โอ
ชั้น 23 ลาดพร้าว 5 แขวงลาดยาว 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ    บางเขน    บางกะปิ    ประเวศ    จตุจักร
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ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 1,954,000 บาท
เนื้อที่ : 40.36 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0156
ที่อยู่  : เลขที่ 54/4 เดอะทรอปิคอล ชั้น 2 
ซอยอ่อนนุช 12 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 5,316,000 บาท
เนื้อที่ : 169.56 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0115
ที่อยู่  : เลขที่่ 24/121 เดอะวิลเลจ ชั้น 12 
อาคาร 1 ซอย 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 1,654,000 บาท
เนื้อที่ : 34.95 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-CU-0128
ที่อยู่  : เลขที่ 2345/120 เอสเปซ ซอยอ่อนนุช 39 
ถนนสุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 353,000 บาท
เน้ือท่ี : 26.25 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1457
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 194/74 สินม่ันคงคอนโดทาวน์ 
ชั้น 5 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 1,091,000 บาท
เน้ือท่ี : 37.42 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2939
ท่ีอยู่  : ซอยบางนา-ตราด 37 แขวงบางนา 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 354,000 บาท
เน้ือท่ี : 25.48 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-0561
ท่ีอยู่  : เลขที่ 76/308 นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3  
อาคาร Q ช้ัน 8 ถนนม.รามคำแหง 2 
ซอย 23 แยก 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 332,000 บาท
เน้ือท่ี : 32.79 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-0363
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 48/46 เจมโมทาวน์ ชั้น 4 
อาคาร A4 ถนนสุขาภิบาล 2 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สวนหลวง

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 665,000 บาท
เน้ือท่ี : 31 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1405
ท่ีอยู่  : เลขที่ 71/165 เกษมสุวรรณเพลส 
ชั้น 9 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 746,000 บาท
เน้ือท่ี : 33.90 ตร.ม
รหัส  : H-BKK-CU-0973
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 72/192 วิลเชอร์คอนโดมิเนียม 
ช้ัน 12 ซอยศรีนครินทร์ 56 แขวงหนองบอน 
(พระโขนงฝ่ังใต้) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 817,000 บาท
เน้ือท่ี : 45 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1744
ที่อยู่  : เลขที่ 27/444 สวัสดีกรุงเทพ 
ชั้น 11 อาคาร 27 ซอยสุภาพงษ์ 1 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 521,000 บาท
เน้ือท่ี : 26.28 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1463
ท่ีอยู่  : เลขที่ 673/273 ปรีดีเพลซ
ชั้น 9 อาคาร 1 ซอยพัฒนาการ 30 
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

พระโขนง พระโขนง สวนหลวง
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ห้องชุดพักอาศัย เมโทร พาร์ค สาทร
ราคาตั้งขาย 2,263,000 บาท
เนื้อที่ : 44.05 ตร.ม.
รหัส  : DN-BKK-CU-0001
ที่อยู่  : เลขท่ี 194/90 เมโทร พาร์ค สาทร ชั้น 4 
อาคาร D แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 285,000 บาท
เนื้อที่ : 30.48 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-3154
ที่อยู่  : เลขท่ี 41/81 เอ้ือประชาคอนโดทาวน์
ซอยนาคนิวาส 48 แยก18 แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 394,000 บาท
เนื้อที่ : 36.92 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-0917
ที่อยู่  : ซอยนาคนิวาส 48 แยก 18
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 297,000 บาท
เนื้อที่ : 25.18 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-1919
ที่อยู่  : เลขที่ 180/188 นิรันดร์ซิตี้ 
บางแค ชั้น 6 อาคาร J ซอยบางแค 14 
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริญ

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 434,000 บาท
เนื้อที่ : 31.55 ตร.ม.
รหัส  : 4-BKK-CU-0113
ที่อยู่  : เลขที่ 608/428 
เด่นนครเรสซิเดนซ์ อาคาร A ชั้น 12 
แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อย

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 500,000 บาท
เนื้อที่ : 28.36 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2977
ที่อยู่  : เลขท่ี 117/22 บ้านบางขุนนนทริมน้ำ 
อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนบางขุนนนท์ 
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 399,000 บาท
เนื้อที่ : 28.97 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-0900
ที่อยู่  : เลขที่ 99/172 บ้านบุญศิริคอนโด 
ชั้น 7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 850,000 บาท
เนื้อที่ : 34.49 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2655
ที่อยู่  : เลขที่ 335/215 ส่องแสงคอนโด
ชั้น 7 อาคาร A ซอยเพชรเกษม 4
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย ลุมพินีสวีทพระราม 8
ราคาตั้งขาย 2,749,000 บาท
เนื้อที่ : 35.15 ตร.ม.
รหัส  : DN-BKK-CU-0002
ที่อยู่  : เลขที่ 1/14 ลุมพินีสวีทพระราม 8 ชั้น 4 
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย มอนิ่งสวีท 
ราคาตั้งขาย 1,628,000 บาท
เนื้อที่ : 80 ตร.ม.
รหัส  : D-BKK-CU-0102
ที่อยู่  : เลขที่ 403/56-57 มอนิ่งสวีท 
ซอยพหลโยธิน 56 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

| | | | | |

ลาดกระบัง

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 351,000 บาท
เนื้อที่ : 26.95 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-0521
ที่อยู่  : เลขที่ 353/707 
ร่มสุข 9 คอนโดทาวน์ อาคาร 13B ชั้น 5 
ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บางพลัด บางเขน
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ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 575,000 บาท
เนื้อที่ : 36 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0656
ที่อยู่  : เลขท่ี 140/176 ชาร์มม่ิงริเวอร์ไซค์ 
ชั้น 8 ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 
ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 

ปากเกร็ด

ปากเกร็ด เมืองนนทบุรีบางกอกใหญ่
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ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 726,000 บาท
เนื้อที่ : 59.95 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0748
ที่อยู่  : เลขที่ 148/192 
ร่มเย็นคอนโดมิเนียม ชั้น 5 
ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 (แยกซอย 14) 
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 916,000 บาท
เนื้อที่ : 36.19 ตร.ม.
รหัส  : DD-NON-CU-0106
ที่อยู่  : เลขที่ 304/326 ฌ็องเซลิเซ่ ชั้น 3 
อาคาร H ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 50 
ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

บางใหญ่

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 1,136,000 บาท
เนื้อที่ : 64.5 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0968
ที่อยู่  : โครงการบางใหญ่คอนโดทาวน์ 
ซอย 8 ถนนกาญจนาภิเษก 
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย แกรนด์ริเวอร์วิวทาวเวอร์
ราคาตั้งขาย 704,000 บาท
ราคาพิเศษ 600,000 บาท
เนื้อที่ : 32 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-1033
ที่อยู่  : เลขท่ี 160/291 ช้ัน 10 อาคาร A 
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย สังข์กระจายคอนโดมิเนียม
ราคาตั้งขาย 793,000 บาท
เนื้อที่ : 36.77 ตร.ม.
รหัส  : H-BKK-CU-2398
ที่อยู่  : เลขท่ี 278/62 ชั้น 4 แขวงวัดท่าพระ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ห้องชุดพักอาศัย บ้านสวนปาล์มคอนโดมิเนียม
ราคาตั้งขาย 1,099,000 บาท
เนื้อที่ : 30.33 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-1378
ที่อยู่  : เลขที่ 219/241 ชั้น 4 อาคาร B 
ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 441,000 บาท
เนื้อที่ : 37.41 ตร.ม.
รหัส  : DA-NON-CU-0119
ที่อยู่  : เลขที่ 126/1603 
เคหะชุมชนนนทบุรี 1 อาคาร 2 ชั้น 5 
ซอยติวานนท์ 15 ตำบลปากเกร็ด  
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 738,000 บาท
เนื้อที่ : 39.66 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-1116
ที่อยู่  : เคหะชุมชนนนทบุรี 3 
ซอยติวานนท์ 15 ตำบลปากเกร็ด  
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 245,000 บาท
เนื้อที่ : 30 ตร.ม.
รหัส  : DA-NON-CU-0132
ที่อยู่  : เลขท่ี 62/86 เกร็ดฟ้าคอนโด ช้ัน 5 
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ปากเกร็ด

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 416,000 บาท
เนื้อที่ : 31.48 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0254
ที่อยู่  : เลขท่ี 136/179 ชลนทีคอนโดทาวน์ 
ชั้น 7 อาคาร C ตำบลปากเกร็ด 
อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
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ห้องชุดพักอาศัย ธารฟ้าเรสซิเด้นซ์
ราคาตั้งขาย 4,067,000 บาท
เนื้อที่ : 211.25 ตร.ม.    รหัส  : H-NON-CU-0677
ที่อยู่  : เลขที่ 124/991 ธารฟ้าเรสซิเดนซ์ ชั้น 2
ถนนติวานนท์ ซอยเรวดี 15 ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย บ้านสวนอยู่นิรันดร์
ราคาตั้งขาย 638,000 บาท
เนื้อที่ : 46.34 ตร.ม.  รหัส  : H-NON-CU-0456
ที่อยู่  : เลขที่ 174/172 บ้านสวนอยู่นิรันดร์  
ชั้น 8 อาคาร C ซอยประชาราษฎร์ 26 
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย ฎารัตน์คอนโดทาวน์์
ราคาตั้งขาย 912,000 บาท
ราคาพิเศษ 750,000 บาท
เนื้อที่ : 38.54 ตร.ม.  รหัส  : 16-NON-CU-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 577/7 ฎารัตน์คอนโดทาวน์ 
ชั้น 2 ซอยงามวงศ์วาน 25 ถนนงามวงศ์วาน 
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 

นนทบุรี / ปทุมธานี
เมืองนนทบุรี     เมืองปทุมธานี   

เมืองปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 385,000 บาท
เน้ือท่ี : 27.95 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0487
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 79 (12)2 เอกธานีคอนโดทาวน์ 
ชั้น 12 อาคาร B ถนนเลียบคลองรังสิต 
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 146,000 บาท
เน้ือท่ี : 26.25 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0148
ท่ีอยู่  : เลขที่ 325/29 รังสิตซิตี้ 
(แฟลตปลาทองรังสิต) ชั้น 3 อาคาร 111 
ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 401,000 บาท
เน้ือท่ี : 28 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0974
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 93/421 ท่าน้ำเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค 
ชั้น 5 อาคาร B ถนนท่าน้ำ-นนทบุรี 
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 648,000 บาท
เน้ือท่ี : 31 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0875
ท่ีอยู่  : เลขที่ 2/4 บ้านเฉลิมพระเกียรติ์ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนท่าน้ำ–วัดโบสถ์ 
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 480,000 บาท
เน้ือท่ี : 33.51 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0833
ท่ีอยู่  : เลขที่ 155/118 อินโดไทย-แคลาย
ชั้น 5 อาคาร 1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ (บางซื่อ) 
อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 497,000 บาท
เน้ือท่ี : 24 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0595
ท่ีอยู่  : เลขที่ 38/495 ดอนเจดีย์แมนชั่น 
โครงการ 3 ชั้น 12 ถนนติวานนท์ 
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย ราคาต้ังขาย 713,000 บาท

ราคาพิเศษ 600,000 บาท
เน้ือท่ี : 37 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-1041
ท่ีอยู่  : เลขที่ 73/404 ที.เค.แมนชั่น ชั้น 7 
ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 308,000 บาท
เน้ือท่ี : 24.30 ตร.ม.
รหัส  : H-NON-CU-0601
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 111/78 ท่าอิฐคอนโดทาวน์ 1 
อาคาร A ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ 
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
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ลำลูกกา

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 448,000 บาท
เนื้อที่ : 31.30 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0535
ที่อยู่  : เลขที่ 49/11 กรีนเฮ้าส์เพลส ชั้น 1 
ซอยลำลูกกา 14 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย บูชโฮมแมนชั่น
ราคาตั้งขาย 182,000 บาท
เนื้อที่ : 31.06 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0338
ที่อยู่  : เลขที่ 44/541 บูชโฮมแมนชั่น ซอยบูชโฮม 
ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

| | | | |
เมืองปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 217,000 บาท
เน้ือท่ี : 26.25 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0539
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 63/118 ไพฑูรย์แกรนด์คอนโด 
ชั้น 5 อาคาร C ตำบลบ้านฉาง 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 2,923,000 บาท
ราคาพิเศษ 1,996,000 บาท
เนื้อที่ : 149.49 ตร.ม.    รหัส  : 1-PTH-CU-0100
ที่อยู่  : เลขที่ 164/206 การ์เด้นวิว ชั้น 2 อาคาร B 
ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด (ทล.306) ตำบลบางกะดี 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

กระทุ่มแบน

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 317,000 บาท
เน้ือท่ี : 32 ตร.ม.
รหัส  : 1-SSK-CU-0100
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 345/274 สุวรรณนคร ชั้น 9
อาคาร 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย 
อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ห้องชุดพักอาศัย สุขใจ การ์เด้น
ราคาตั้งขาย 424,000 บาท
เนื้อที่ : 30.64 ตร.ม.
รหัส  : H-SPK-CU-0196
ที่อยู่  : เลขท่ี 160 สุขใจการ์เด้น ช้ัน ถนนสุขสวัสดิ์ 
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ลำลูกกา

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 302,000 บาท
เน้ือท่ี : 35.65 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0439
ท่ีอยู่  : เลขที่ 117/92 บัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ 
ช้ัน 4 อาคาร 8 ซอยลำลูกกา 11 (เสมาฟ้าคราม) 
ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานีเมืองสมุทรปราการ

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 281,000 บาท
เน้ือท่ี : 24.33 ตร.ม.
รหัส  : H-SPK-CU-0694
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 149/218 เทพาวิว คอนโดทาวน์ 
ชั้น 7 อาคาร B อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ

คลองหลวง

ห้องชุดพักอาศัย ราคาต้ังขาย 171,000 บาท

ราคาพิเศษ 165,000 บาท
เน้ือท่ี : 22.75 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0314
ท่ีอยู่  : เลขที่ 44/350 
พรอนันต์คอนโดมิเนียม ชั้น 3 อาคาร 4 
ซอยเทพกุญชร 40/1 
ถนนเลียบคลองหนึ่ง ตำบลท่าโขลง 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ห้องชุดพักอาศัย 
ราคาตั้งขาย 145,000 บาท
เนื้อที่ : 29.22 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0464
ที่อยู่  : เลขที่ 70/488 ชั้น 4 
ปัญชลีวิลล์คอนโดทาวน์ 2 
ซอยชุมชนปัญชวัลย์ 
ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก  
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

ลำลูกกา

ห้องชุดพักอาศัย
ราคาตั้งขาย 265,000 บาท
เน้ือท่ี : 24.02 ตร.ม.
รหัส  : H-PTH-CU-0559
ท่ีอยู่  : เลขที่ 249/198 พีวีเอสทาวเวอร์ 
ชั้น 2 อาคาร B2 ถนนพหลโยธิน 64 
ซอยแข็งขัน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร
เมืองปทุมธานี   ลำลูกกา  คลองหลวง  เมืองสมุทรปราการ  พระประแดง  กระทุ่มแบน  
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เมืองปทุมธานี

บางกะปิ

ที่ดินเปล่า 
จำนวน 27 แปลง
ราคาตั้งขาย 26,136,000 บาท
เนื้อที่ : 5-1-80 ไร่
รหัส  : A-SPK-VL-0081
ที่อยู่  : โครงการบางนาการ์เด้น 
ซอยนวมินทร์ฯ 16 ถนนบางนา-ตราด กม.26 
อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 

อาคารสำนักงาน
ราคาตั้งโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื้อที่ : 6-3-16 ไร่
รหัส  : L-PTH-OB-0100
ที่อยู่  : บ้านสวนพิเชษฐ์ ถนนเทศบาลลำลูกกา 5 
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

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

โรงแรมและรีสอร์ท
ราคาตั้งขาย 176,809,000 บาท
เน้ือท่ี : 1-2-25 ไร่
รหัส  : 20-BKK-HB-0100
ท่ีอยู่  : เลขท่ี 48/69 โรงแรมอินคำ สวีท  
ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร

เมืองปทุมธานี

ที่ดินเปล่า  ราคาตั้งขาย  72,133,000 บาท  
เนื้อที่ : 613 ไร่   รหัส : A-PTH-VL-0289
ที่อยู่  : ถนนปทุมธานี-สามโคก (ทล.3111) ตำบลบางปรอก 
(บางโพเหนือฝั่งใต้) อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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ที่ดินเปล่า เค.ซี.การ์เด้นโฮม
ราคาตั้งขาย 9,900 บาท/ตร.ว.
เนื้อที่ : 68-754.90 ตร.ว.
ที่อยู่  : เค.ซี.การ์เด้นโฮม ซอยนิมิตรใหม่ 40 
ถนนนิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

อพาร์ตเมนท์
ราคาตั้งขาย 3,809,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-AB-0100
ที่อยู่  : 236 ซอยรังสิต-นครนายก 39 
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ปากเกร็ด

เมืองปทุมธานี
ท่ีดินเปล่า   ราคาตั้งขาย 9,536,000 บาท
เนื้อที่ : 2-3-35.20 ไร่     รหัส  : C-NON-VL-0107 
ที่อยู่  : โครงการการเคหะแห่งชาติ  ถนนติวานนท์ ซอยการเคหะนนทบุรี 
ตำบลปากเกร็ด (บ้านวัดบ่อ) อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ท่ีดินเปล่า   ราคาตั้งขาย 33,219,000 บาท

เนื้อที่ : 8-3-76 ไร่    รหัส  : L-PTH-VL-0146
ที่อยู่  : ถนนสายปทุมธานี-บางปะหัน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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มีนบุรีหนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 57,801,000 บาท
เนื้อที่ : 39-1-28 ไร่ 
รหัส  : B-BKK-VL-0109
ที่อยู่  : ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ที่ดินเปล่า 
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
เนื้อที่ : 351 ตร.ว.
รหัส  : L-BKK-VL-0142
ที่อยู่  : โครงการกฤษดานคร 25 ซอย 5/17
ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 1,244,000 บาท
เนื้อที่ : 119 ตร.ว.   
รหัส  : A-BKK-VL-0737
ที่อยู่  : หมู่บ้านประภาวรรณเพลส 
ซอยสุวินทวงศ์ 28ถนนสุวินทวงศ์ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ลาดกระบัง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 2,178,000 บาท
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.   
รหัส  : H-BKK-VL-0107
ที่อยู่  : บ้านเจ้าคุณ ซอยฉลองกรุง 19 
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 12,771,000 บาท
เนื้อที่ : 387 ตร.ว.
รหัส  : C-BKK-VL-0331
ที่อยู่  : ถนนนาคนิวาส ซอย 48 แยก 19 
แขวงลาดพร้าว  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครหนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 14,929,000 บาท
เนื้อที่ : 6-0-67.6 ไร่
รหัส  : C-BKK-VL-0328
ที่อยู่  : โครงการหนองจอกการ์เด้นท์ 
ถนนเลียบลำมะขาม แขวงลำผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 3,046,000 บาท
เนื้อที่ : 213 ตร.ว. 
รหัส  : DE-BKK-VL-0104
ที่อยู่  : โครงการสนามกอล์ฟ 
วินเซอร์ปาร์คกอล์ฟคลับ ซอยสุวินทวงศ์ 15 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 6,600-8,800 บาท/ตร.ว.
เนื้อที่ : 400-1,365 ตร.ว.
ที่อยู่  : โครงการสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ
กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ แขวงลำต้อยติ่ง 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 9,350-12,320 บาท/ตร.ว.
เนื้อที่ : 202-585 ตร.ว.
ที่อยู่  : โครงการฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท 
ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

หนองจอก

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 1,323,000 บาท
เนื้อที่ : 1-0-12 ไร่   
รหัส  : DH-BKK-VL-0102
ที่อยู่  : ถนนเลียบคลอง13 ฝั่งตะวันตก 
แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 90,103,000 บาท
เนื้อที่ : 37-0-93 ไร่ 
รหัส  : L-BKK-VL-0103
ที่อยู่  : ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดิน  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 6,086,000 บาท
เนื้อที่ : 276.6 ตร.ว.
รหัส  : 20-NON-VL-0009
ที่อยู่  : หมู่บ้านดิเอมเมอรัลพาร์ค 3 ซอยบุษกร 
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 93,654,000 บาท
เนื้อที่ : 7-0-38 ไร่
รหัส  : C-NON-VL-0105
ที่อยู่  : ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) 
ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 18,573,000 บาท 
ราคาพิเศษ 14,859,000 บาท
เนื้อที่ : 23-1-80 ไร่
รหัส  : E-PTH-VL-0012
ที่อยู่  : โครงการช่อม่วง ถนนเลียบคลองหก 
ตำบลบึงตะเคียน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

บางบัวทอง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 801,000 บาท
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
รหัส  : E-NON-VL-0004
ที่อยู่  : โครงการมิตรประชาวิลล่า 15 
ซอย 27 ตำบลบางบัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 

บางบัวทอง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 4,867,000 บาท
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
รหัส  : H-NON-VL-0213
ที่อยู่  : หมู่บ้านชลดา ซอย 23/6 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ 
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ไทรน้อย

ที่ดินเปล่า 
ราคาโปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี
เนื้อที่ : 356 ตร.ว.  
รหัส  : DH-NON-VL-0101
ที่อยู่  : โครงการสวนเกษตรนนทบุรี 
ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราษฏร์นิยม 
อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 

เมืองปทุมธานี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 61,028,000 บาท
เนื้อที่ : 27-2-96 ไร่
รหัส  : A-PTH-VL-1042
ที่อยู่  : ซอยสุวิมล ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี 
ตำบลบางหลวง (บางหลวงฝั่งใต้) 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี คลองหลวง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 5,000 บาท/ตร.ว.
เนื้อที่ : 58 - 94 ตร.ว.
ที่อยู่  : ตำบลคลองห้า (คลอง 5 ตก)
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ไทรน้อย

ที่ดินเปล่า 
ราคาต้ังขาย 2,079,000 บาท
เนื้อที่ : 210 ตร.ว.  
รหัส  : C-NON-VL-0121
ที่อยู่  : ซอยวัดคลองตาคล้าย 
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

คลองหลวง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 2,640,000 บาท
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-VL-0545
ที่อยู่  : โครงการรังสิต เลค แลนด์ 
ตำบลคลองสี่ (คลอง 4 ตก)  
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

คลองหลวง

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 2,000-4,357 บาท/ตร.ว. 
เนื้อที่ : 60-460 ตร.ว. 
ที่อยู่  : โครงการกฤษกมลเพลส 4
ถนนเลียบคลอง 5 ฝั่งตะวันตก 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

นนทบุรี / ปทุมธานี
ปากเกร็ด   เมืองนนทบุรี   บางบัวทอง    ไทรน้อย   เมืองปทุมธานี    คลองหลวง
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ปทุมธานี
คลองหลวง    ธัญบุรี    ลาดหลุมแก้ว    ลำลูกกา    เมืองปทุมธานี   หนองเสือ    

ที่ดินเปล่า
ราคาตั้งขาย 53,493,000 บาท  
ราคาพิเศษ 42,790,000 บาท
เนื้อที่ : 45-0-11 ไร่
รหัส  : L-PTH-VL-0128
ที่อยู่  : ถนนเลียบคลองหก ตำบลคลองหก 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 2,871,000 บาท
เนื้อที่ : 145 ตร.ว. 
รหัส  : P-PTH-VL-0106
ที่อยู่  : ซอยศรีปทุม 2 ตำบลบางปรอก 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 29,766,000 บาท
เนื้อที่ : 12-1-20 ไร่
รหัส  : L-PTH-VL-0105
ที่อยู่  : ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ซอยบ้านกระแชง 1  ตำบลสวนพริกไทย 
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 

ธัญบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 2,063,000 บาท
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.  
รหัส  : DA-PTH-VL-0123
ที่อยู่  : หมู่บ้านพรธิสาร 7 
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด 
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ลำลูกกา

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 763,000 บาท
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-VL-0282
ที่อยู่  : หมู่บ้านเลคไซค์วิลล์ 
ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ตะวันตก) 
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา 
ปทุมธานี  

ลำลูกกา

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 17,771,000 บาท
เนื้อที่ : 21-0-62 ไร่
รหัส  : L-PTH-VL-0138 
ที่อยู่  : ถนนสายคลองสิบสอง 
บ้านคลองหกวา ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 

ธัญบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 1,688,000 บาท
เนื้อที่ : 153.4 ตร.ว.
รหัส  : O-PTH-VL-0011
ที่อยู่  : หมู่บ้านโครงการเทพธารินทร์ 3 
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ธัญบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาเริ ่มต้น 1,416,000 บาท
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
รหัส  : H-PTH-VL-0425
ที่อยู่  : ซอยรังสิต-นครนายก 27 
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 35,908,000 บาท
เนื้อที่ : 54-1-62 ไร่
รหัส  : A-PTH-VL-0422
ที่อยู่  : ซอยเทศบาล 2 
ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง 
อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 1,243,000 บาท
เนื้อที่ : 360 ตร.ว.
รหัส  : I-PTH-VL-0104
ที่อยู่  : ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
แยกนพวงศ์ ตำบลหน้าไม 
อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

หนองเสือ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 29,700,000 บาท
เนื้อที่ : 45 ไร่
รหัส  : DL-PTH-VL-0100
ที่อยู่  : ถนนลียบคลอง 10
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ 
ปทุมธานี
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ปทุมธานี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร
หนองเสือ    บางพลี    เมืองสมุทรปราการ    บางบ่อ   กระทุ่มแบน

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 1,650,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
รหัส  : DA-SPK-VL-0102
ที่อยู่  : หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอย 9 ถนนวัดศรีวารี 
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 36,600,000 บาท
เนื้อที่ : 10-1-59 ไร่
รหัส  : 20-SPK-VL-0003
ที่อยู่  : ถนนเกียรติพิพัฒน์ธานี ถนนบางนา-ตราด 
ตำบลระกาศ อำเภอบางบ่อ  สมุทรปราการ 

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 35,545,000 บาท
เนื้อที่ : 7-3-78 ไร่
รหัส  : 15-SSK-VL-0002
ที่อยู่  : หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย) 
ซอยเพชรเกษม 93 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย 
อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

หนองเสือ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 158,000 บาท
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.  
รหัส  : H-PTH-VL-0377
ที่อยู่  : ถนนเลียบคลอง 11 ตำบล 
หนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ 
ปทุมธานี

หนองเสือ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 347,000 บาท
เนื้อที่ : 63 ตร.ว. 
รหัส  : H-PTH-VL-0396
ที่อยู่  : โครงการบ้านสวนศรีปทุม 
ถนนเลียบคลอง 11 ตำบลบึงบา 
อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี 

หนองเสือ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 432,000 บาท
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.   
รหัส  : H-PTH-VL-0417
ที่อยู่  : ถนนเลียบคลอง 11 
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ 
ปทุมธานีบางพลี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 107,545,000 บาท
เนื้อที่ : 11-0-44 ไร่ 
รหัส  : DA-SPK-VL-0104
ที่อยู่  : ถนนสายบางนา-ตราด กม.18 
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 
สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั ้งขาย 997,000 บาท
เนื้อที่ : 90.60 ตร.ว.
รหัส  : L-SPK-VL-0116
ที่อยู่  : ซอยเทศบาลบางปู 120 
ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปู 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

บางบ่อ

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 4,329,000 บาท
เนื้อที่ : 1-1-62.10 ไร่  
รหัส  : A-SPK-VL-0088
ที่อยู่  : ถนนบางนา-ตราด (กม29+800)
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ 
สมุทรปราการ

บางพลี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 3,234,000 บาท
เนื้อที่ : 210 ตร.ว. 
รหัส  : K-SPK-VL-0001
ที่อยู่  : หมู่บ้านกรีนเลคบางนา 
ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ 
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
 

กระทุ่มแบน

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 10,719,000 บาท
เนื้อที่ : 1-2-50 ไร่ 
รหัส  : 15-SSK-VL-0001
ที่อยู่  : หมู่บ้านหรรษา (อ้อมน้อย) 
ซอยเพชรเกษม 93 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน 
สมุทรสาคร
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พื้นที่สำนักงาน
ราคาตั้งขาย  11,006,000 บาท
เนื้อที่ : 212.66 ตร.ม.
รหัส  : A-BKK-OS-0108
ที่อยู่  : เลขที่ 36/109 พี เอส ทาวเวอร์ 
ชั้น 35 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศกมนตรี 
แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

อาครพาณิชย์
ราคาตั้งขาย  2,530,000 บาท
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
รหัส  : DD-BKK- CB-0122
ที่อยู่  : เลขที่ 17/398 ซอยเทียนทะเล 26
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

อาคารพาณิชย์
ราคาตั้งขาย  20,125,000 บาท
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
รหัส  : 25-BKK-CB-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 242/8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ซอยวิภาวดี-รังสิต 82 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาตั้งขาย 181,913,000 บาท
เนื้อที่ : 179-3-2 ไร่
รหัส  : 25-BKK-VL-0001
ที่อยู่  : ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ 
แขวงสามวาตะวันออก  เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร / ปทุมธานี
บางเขน  พระโขนง  มีนบุรี  บางกะปิ  ตลิ่งชัน   ประเวศ  บางขุนเทียน  คลองหลวง  หนองเสือ

พระโขนง

พื้นที่สำนักงาน
ราคาตั ้งขาย 5,275,000 บาท
เนื้อที่ : 208.47 ตร.ม.
รหัส  : DA-BKK-OS-0100
ที่อยู่  : เลขที่ 289/505 ชั้น 5 
รอยัล คาสเทิล ซอยพัฒนาการ 30 
แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร

ตลิง่ชัน

ที่ดินเปล่า
ราคาต้ังขาย 142,767,000 บาท
เนื้อที่ : 8-3-47 ไร่
รหัส  : A-BKK-VL-0462
ที่อยู่  : ถนนบรมราชชนนี (ทล.338) 
กิโลเมตรที่ 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 

พระโขนง

ห้องชุดสำนักงาน
ราคาตั้งขาย 2,575,000 บาท
เนื้อที่ : 49.75 ตร.ม.
รหัส  : A-BKK-OS-0109
ที่อยู่  : เลขที่ 36/110 ชั้น 35 
แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

คลองหลวง

โรงงาน
ราคาตั้งขาย 8,566,000 บาท
เนื้อที่ : 9-1-17 ไร่ (BAM ถือครอง 9%)
รหัส  : D-PTH-FT-0100
ที่อยู่  : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
ถนนนวนคร 16 ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
 

มีนบุรี

ที่ดินเปล่า 
ราคาต้ังขาย 111,605,000 บาท
เนื้อที่ : 53-0-58 ไร่
รหัส  : C-BKK-VL-0359
ที่อยู่  : ถนนบึงขวาง แขวงคลอง1 (ตก) 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตลิง่ชัน

พื้นที่ส่วนกลางซื้อขายได้
ราคาตั้งขาย 12,793,000 บาท
เนื้อที่ : 1-3-46 ไร่
รหัส  : A-BKK-PS-0100
ที่อยู่  : เลขที่ 20/70 หมู่ที่ 13 
หมู่บ้านกฤษดานคร 14 แขวงฉิมพลี 
(บางระมาด) เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร

หนองเสือ

ที่ดินเปล่า
ราคาต้ังขาย 15,389,000 บาท
เนื้อที่ : 49-3-44 ไร่
รหัส  : DI-PTH-FT-0001
ที่อยู่  : ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์
อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี
 

ทรัพย์ลงทุนINVESTMENT
PROPERTY
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บางบัวทอง  ลำลูกกา  คลองหลวง  พระประแดง  บางบ่อ  เมืองสมุทรปราการ  กระทุ่มแบน

คลองหลวง กระทุ่มแบนลำลูกกา
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ที่ดินเปล่า
ราคาตั้งขาย  110,547,000 บาท
เนื้อที่ : 9-2-45.1 ไร่
รหัส  : B-PTH-VL-0250 
ที่อยู่  : ถนนพหลโยธิน ระหว่างกิโลเมตรที่ 37-38
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

อพาร์ตเมนท์
ราคาตั้งขาย  19,088,000 บาท
เนื้อที่ : 6-0-12 ไร่
รหัส  : 21-PTH-AB-0001
ที่อยู่  : ถนนลำลูกกา คลอง 12-13 ตำบลลำไทร 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

โรงงาน
ราคาตั้งขาย  69,960,000 บาท
เนื้อที่ : 12 ไร่
รหัส  : 20-SSK-FT-0004
ที่อยู่  : ซอยคลองมะเดื่อ 17 ถนนเศรษฐกิจ 
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บางบัวทอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
ราคาตั้งขาย 3,300,000 บาท
เนื้อที่ : 125.5 ตร.ว.
รหัส  : 20-NON-ET-0001
ที่อยู่  : เลขที่ 164/248-252
หมู่บ้านดิเอมเมอรัลพาร์ค 2 
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

คลองหลวง

ที่ดินเปล่า
ราคาต้ังขาย 581,959,000 บาท
เนื้อที่ : 301-2-22 ไร่
รหัส  : A-PTH-VL-0312
ที่อยู่  : โครงการสราญศิริ 
ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
 

พระประแดง

โรงงาน
ราคาต้ังขาย 32,435,000 บาท
เนื้อที่ : 3-3-2 ไร่
รหัส  : L-SPK-FT-0103
ที่อยู่  : ซอยเอราวัณการทอ ตำบลสำโรงใต้ 
(สำโรง) อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
 

เมืองสมุทรปราการ

โรงงาน
ราคาต้ังขาย 11,930,000 บาท
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
รหัส  : 11-SPK-FT-0003
ที่อยู่  : เลขที่ 209/277 
โครงการบางปูใหม่นคร 4 
ซอยเทศบาลบางปู 91 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ

บางบ่อ

ที่ดินเปล่า  
ราคาต้ังขาย 11,000-12,000 บาท/ตร.ว.
เนื้อที่ : 31-219 ตร.ว.
ที่อยู่  : โครงการวโรชา 6 ถนนเทพารักษ์ 
กม.26 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ 
สมุทรปราการ 
 

กระทุ่มแบน

โรงงาน
ราคาต้ังขาย 38,419,000 บาท
เนื้อที่ : 8-0-52 ไร่
รหัส  : E-SSK-FT-0001
ที่อยู่  : ซอยคลองมะเดื่อ 15 
ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ 
อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน

โรงงาน ราคาต้ังขาย 27,553,000 บาท 
ราคาพิเศษ 20,050,000 บาท 
เนื้อที่ : 1-3-89.6 ไร่
รหัส  : P-SSK-FT-0100
ที่อยู่  : ถนนสุคนธวิท ตำบลท่าเสา 
อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ลำลูกกา

โรงงาน
ราคาตั้งขาย 9,680,000 บาท
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
รหัส  : DD-PTH-FT-0104
ที่อยู่  : ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ทรัพย์ลงทุนINVESTMENT
PROPERTY
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ทรัพย์เด่น ทรัพย์แนะนำ
ทั่วไทย



เกาะสมุย สารภีเมืองภูเก็ต
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ีน
าธ

ชาร
ลบุ

อง
อืมเ

ีดเนา้บ ย่ว
ราคาตั ้งขาย 1,012,000 บาท
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.

 :  สัหร H-UBN-SH-0101
ที่  :  ู่ยอ  ่ญหใมาขลบำต

ีนาธชารลบุอ ีนาธชารลบุองอืมเอภเำอ

น่ก
แน

อข
งอื

มเ

โรงงาน
ราคาพิเศษ 13,400,000 บาท
เนื้อที่ : 350.5 ตร.ว.

 :  สัหร DA-KNK-FT-0100
ที่  :  ู่ยอ  า่กเงอืมเลบำต ดาอะสนา้บ

น่กแนอข น่กแนอขงอืมเอภเำอ

ากะ
มา

ท่

นางกันำสราคาอ
ราคาตั ้งขาย 20,140,000 บาท
เนื้อที่ : 196.5 ตร.ว.

 :  สัหร L-KAN-OB-0100
ที่  :  ู่ยอ  ากะมา่ทอภเำอ ่มหใยาสตโูชงสแนนถ

ีรุบนจญาก

์ษ
กัร

คง
อ

ที่ า่ลปเนิด

เนื้อที่ :  ่รไ 2.07-0-241
 :  สัหร 20-NNY-VL-0005

ที่  :  ู่ยอ  ์ษกัรคงออภเำอ ดกาลปงาบลบำต
นครนายก

ราคาตั ้งขาย 75,069,000 บาท

บางไทร

ที่ า่ลปเนิด
 ราคาตั ้งขาย 48,066,000 บาท

เนื้อที่ : 26-0-49 ไร่
 :  สัหร C-AYT-VL-0114

ท่ี่อยู่  : หมู่ 4 
ถนนสายเสนา-สามโคก-ปทุมธานี
ตำบลบ้านแค อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา

อ้ล
คบั

ท

ีดเนาบ้ ย่ว
ราคาพิเศษ 3,845,000 บาท
เนื้อที่ : 171 ตร.ว.

 :  สัหร DA-PCH-SH-0101
ที่  :  ู่ยอ  อ้ลคบัทอภเำอ อ้ลคบัทลบำต

รติจพิ

นว
สงั

ลห

ีดเนา้บ ย่ว
ราคาตั ้งขาย 2,392,000 บาท
เนื้อที่ : 13-0-97 ไร่

 :  สัหร 20-CHP-SH-0001
ที่  :  ู่ยอ ลเะทยาชบยีลเยาสนนถดิต

 นวสงัลหอภเำอ นใงุ่ทนา้บ-งูสดาหนา้บ
รพมชุ

่

ยัช
คชโ

ราคาตั ้งขาย 6,798,0000 บาท
เนื้อที่ : 1-3-27 ไร่

2920-LV-MSN-A :  สัหร
ที่  ราธงิอนา้บู่มห :  ู่ยอ

 )422.ลท( ยัชคชโ-ามีสชารรคนยาสนนถดติ
ามีสชารรคน ยัชคชโอภเำอ งา่อา่ทลบำต

ที่ า่ลปเนิด

อาคารพาณิชย์
ราคาพิเศษ 4,250,000 บาท
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
รหัส  : DE-SRT-CB-0100
ที่อยู่  : ถนนซอยหาดเฉวง ซอย 3
อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

บ้านเดี่ยว
ราคาตั้งขาย 7,700,000 บาท
เนื้อที่ : 68.2 ตร.ว.
รหัส  : DE-PKT-SH-0106
ที่อยู่  : เลขที่ 25/86 หมู่บ้านอินทราวิลล่า 1 
ถนนวิเศษ ซอยสุขสันต์ 2 อำเภอราไวย์ 
อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บ้านเดี่ยว
ราคาพิเศษ 3,990,000 บาท
เนื้อที่ : 107.4 ตร.ว.
รหัส  : DD-CHM-SH-0107
ที่อยู่  : เลขที่ 99/7 หมู่บ้านมโนยาปาร์ค หมู่ 5 
ถนนเชียงใหม่ - บ้านสหกรณ์ ตำบลไชยสถาน 
อำเภอสารภี เชียงใหม่

ราคาตั้งขาย 4,773,000 บาท

ราคาตั้งขาย 17,277,000 บาท

ราคาตั้งขาย 4,250,000 บาท

ราคาตั้งขาย 3,939,000 บาท
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เงื่อนไขการทำสัญญาจะซื้อจะขาย การชำระเงิน 
และการโอนกรรมสิทธิ์

1.  ให้ผู้ท่ีจะเสนอซ้ือทำสัญญาจะซ้ือจะขายภายใน
   15 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติพร้อมชำระเงิน 
   มัดจำ 30% ของราคาอนุมัติขายถ้าผู้เสนอซ้ือ
   ไม่เข้ามาทำสัญญาจะซ้ือจะขายภายในกำหนด
   ระยะเวลาให้ยกเลิกการอนุมัติการขาย
2.  ทรัพย์สินท่ีมีเง่ือนไขซ้ือคืนให้ผู้เสนอซ้ือเข้าทำ
    สัญญา ภายใน 15 วัน หลังจากวันท่ีลูกหน้ีเดิม
    ไม่ใช้สิทธิซื้อคืนหรือวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของ
    การใช้สิทธิ์ซื้อคืน
3. ผู้ซ้ือต้องชำระเงินส่วนท่ีเหลืออีก 70% พร้อม
    โอนกรรมสิทธภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 

ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

ให้ผู้ซ้ือเป็นผู้รับภาระบรรดาค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิด
จากการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ์การเช่าทรัพย์สิน
รวมท้ังภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าอากร ค่าธรรมเนียมการโอน 
และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม
การโอนสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และ
จะต้องคืนมัดจำหรือเงินประกันที่บริษัทได้วางไว้
กับหน่วยงานสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท

การผิิดเง่่ือนไข

กรณีที่บริษัทได้อนุมัติขายทรัพย์สินตามราคา
ท่ีผู้ซ้ือกำหนดไว้และปรากฏว่าผู้เสนอซ้ือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื ่อนไขได้ บริษัทสามารถดำเนิน 
การริบเงินประกัน การเสนอซื้อเงินมัดจำ และ
เงินอื่นๆ ที่ผู้เสนอซื้อชำระไว้แล้วตามกรณี

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

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

ผู้สนใจสามารถเสนอราคาซื้อไปยังฝ่ายจำหน่ายสินทรัพย์/ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพื่อพิจารณาตามอำนาจการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย โดยมีเกณฑ์การปฎิบัติ ดังนี้
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         ด้วยสภาพอากาศแบบเมืองร้อนที่ทำให้เมืองไทยร้อน
แทบตลอดทั้งปี หลายๆคนคงเคยรู้สึกอยากจะย้ายบ้านหนีไป
อยู่่ต่างประเทศให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย แต่ในความเป็นจริงเราจะมี
วิธีการอย่างไร เมื่อต้องการสร้างบ้านในเมืองร้อนให้อยู่แล้ว
เย็นสบาย

เทคนิคปลูกบ้านเมืองร้อน
ให้เย็นสบาย

HOME
OF  LIVING

 อันดับแรกเราควรทำให้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้าน
เย็นสบายที่สุดวิธียอดฮิตก็ เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ ไว้รอบ
ตัวบ้านเพื่อบังแดด และให้ความชุ่มชื้นเลือกรั้วที่มีลักษณะโปร่ง
และอากาศสามารถถ่ายเทได้ง่าย หรือจะสร้างบ่อน้ำ หรือสระ
ว่ายน้ำเล็ก ๆ เอาไว้เพ่ือเพ่ิมความเย็นสบายให้บริเวณรอบ ๆ บ้าน 
ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การจัดสวนหรือปูพื้นรอบตัวบ้าน เพราะ
พื้นผิวบางชนิด เช่น คอนกรีตจะดูดซับความร้อนเอาไว้
และทำให้บ้านร้อน

 อันดับต่อมาอย่างที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่ทำให้เมืองไทย
ร้อนระอุเช่นทุกวันน้ีน้ันก็คือ “แดด” ดังน้ัน หลังคา 
ก็ควรออกแบบมาเพ่ือรับมือกับแดดของเมืองร้อนควรเลือกหลังคา
ที่เป็นกระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องไฟเบอร์
ซีเมนต์ ท่ีมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ดีและควรติดฉนวนกัน
ความร้อนเอาไว้ใต้หลังคาอีกที เพื่อให้บ้านไม่รับความร้อนมาก
จนเกินไปนอกจากน้ีทรงของหลังคาก็ควรเป็นทรงสูงห่างจากฝ้า 
หรือเพดานอาคารเพื่อให้มีพื้นที่ระบายความร้อน

 ทิศทางของบ้าน ที่จะรับแดดในตอนเช้าและบ่าย
ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ ควรออกแบบให้ทิศที่รับแดด ได้แก่ 
ทิศตะวันออกและตะวันตกมีพื้นที่รับแดดน้อยที่สุดและสร้างผนัง
หน้าต่างหรือประตูในทิศเหนือหรือใต้เพราะเป็นทิศท่ีไม่ได้รับความร้อน
จากแดดโดยตรง และควรให้อากาศถ่ายเทจากหน้าบ้านไปหลังบ้าน
ได้โดยไม่มีห้องหรือประตูมาคอยกีดขวางทางลม

สุดท้ายคือ “ผนัง”         
 ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดของบ้านซึ่งจะส่งผลอย่างมาก
ในการทำให้บ้านร้อนหรือเย็น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัสดุ 
หากเป็นผนังกระจกจะทำให้บ้านร้อนกว่าผนังท่ีทำจากปูนหรือดินเผา  
สีของบ้านเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบ้านที่มีสีอ่อนจะสามารถ
สะท้อนความร้อนออกไปจากตัวบ้านได้ดี ในขณะท่ีบ้านสีเข้มจะดูดซับ
ความร้อนเข้ามาที่ตัวบ้าน และทำให้บ้านร้อนมากกว่า

 ถึงแม้การสร้างบ้านในเมืองร้อนให้อยู่แล้วเย็นสบาย
นั้นอาจจะดูเป็นเรื่องจุกจิก แต่เชื่อเถอะว่าหากคุณสร้างบ้านโดย
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ด้านบนแล้ว คำว่า “อยู่เย็นเป็นสุข” 
ก็อยู่ไม่ไกลเกินใจคิด
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รับฟรี ไอศครีมชาเขียวถั่วแดง
เมื่อทานครบ 500 บาท

โปร
โมช

ั่ น

*เปนการทราบผลการพิจารณาเบื้องตนสำหรับลูกคาที่มีแหลงรายไดเปนเงินเดือนประจำ หลังจากที่ธนาคารไดรับเอกสารตางๆครบถวนแลวเทานั้น

เการอนุมัติสินเช�อเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคาร

สอบถามไดที่หัวหนาทีมขายสินเช�อบาน  คุณพิมพวิภา ลิ่วมโนรักษ  โทร 084 265 4547

ตอบโจทย เร�องสินเช�อบาน

โดยผูเชี่ยวชาญจากยูโอบี

บริการทันใจถึงที่

อนุมัติดวนภายใน 3 วันทำการ*

สุดยอดเนื้อย�าง
สูตรโอซาก�า

ส�วนลด 30% สำหรับเมนู Wagyu Wine

Ari 089 988 2345
Thonglor  081 925 6663
Reservation

Opening Hours
Everyday12.00 - 23.00
(kitchen closed 22.00)

 วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 

**รับสิทธิ 1 จาน เมื่อสั่งอาหาร 1,000 บาทข�้นไปต�อ 1 ใบเสร็จ 
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สำนักงานใหญ่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
Call Center 02 630 0700
Website www.bam.co.th
ภาคเหนือ (ตอนบน)
สำนักงานเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ 207/11 แก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 053 266 472-5  โทรสาร. 053 266 476
สำนักงานเชียงใหม่ เจริญเมือง 115 เจริญเมือง ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกต 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร. 053 244 075-6  โทรสาร. 053 244 077 
สำนักงานเชียงราย 246 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
57000
โทร. 053 711 763, 053 711 773, 053 711 003, 053 711 146 
โทรสาร. 053 711 503
สำนักงานลำปาง 399/7-8 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง 
จ.ลำปาง 52100
โทร. 054 217 127, 054 217 321, 054 228 380 โทรสาร. 054 226 641

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
สำนักงานพิษณุโลก 227/27 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055 247 488, 055 247 489  โทรสาร. 055 247 487
สำนักงานแพร่ 235 ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 
โทร. 054 511 049, 054 511 546, 054 621 121  โทรสาร. 054 511 782
สำนักงานนครสวรรค์ 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 056 372 107-8  โทรสาร. 056 372 109

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานขอนแก่น 292 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร. 043 225 226-8  โทรสาร. 043 226 219
สำนักงานอุดรธานี 165,167 ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 042 240 538-40  โทรสาร. 042 221 158
สำนักงานนครราชสีมา 30 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 044 244 288, 044 244 388, 044 255 726  โทรสาร. 044 241 594
สำนักงานอุบลราชธาน ี7 ถนนกันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี 34190 
โทร. 045 321 382, 045 321 161, 045 269 422  โทรสาร. 045 321 062
ภาคตะวันออก
สำนักงานชลบุรี 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038 144 130-2  โทรสาร. 038 144135
สำนักงานระยอง 79 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21000 
โทร. 038 611 591, 038 612 836, 038 611 028 โทรสาร. 038 612 837
สำนักงานฉะเชิงเทรา 108/16-17 ถนนมหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง 
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร. 038 512 900-1  โทรสาร. 038-512-902
ภาคกลาง
สำนักงานสุพรรณบุรี 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด 
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร. 035 524 183-5 , 035 522 993  โทรสาร. 035 524 186
สำนักงานสระบุรี 127 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี 
จ.สระบุรี 18000 
โทร. 036 221 871, 036 223 989  โทรสาร. 036 223 733
สำนักงานราชบุรี 194/2 ถนนทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
70110 
โทร. 032 211 045, 032 211 934, 032 301 021  โทรสาร. 032 221 892
สำนักงานนครปฐม 603 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม 73000 
โทร. 034 243 381-3  โทรสาร. 034 243 384

ภาคใต้ (ตอนบน)
สำนักงานสุราษฎร์ธานี 14-14/1-2 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด 
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 077 284 961-3, 077 288 962  โทรสาร. 077 281 287
สำนักงานภูเก็ต 14-14/1-2 ถนนตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทร. 077 204 861-3  โทรสาร. 077 204 864
สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 41 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร. 032 621 499, 032 622 039, 032 544 471 
โทรสาร. 032 544 461-2

ภาคใต้ (ตอนล่าง)
สำนักงานหาดใหญ่ 257 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 
โทร. 074 261 501-4  โทรสาร. 074 262 572
สำนักงานนครศรีธรรมราช 101/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร. 075 344 770-2  โทรสาร. 075-344-773
สำนักงานยะลา 79, 81 ถนนพิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
95000 
โทร. 073 223 740-2  โทรสาร. 073 223 743



บริการด้วยใจ รับใช้สังคม


