
• ที่ดินโฉนดเลขที่ 60585, 62668 เลขที่ดิน 423, 422 ตําบลหวยมวง
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวมประมาณ ๓ ไร 1 งาน 
61 ตารางวา

รายการที่ ๑ และ ๒ : ที่ดินอําเภอกําแพงแสน ถนนมาลัยแมน (ซ.วัดปทุมทองสุทธาราม)



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดินเลขที่ 35947 เลขที่ดิน 4 ตําบลตากอง     
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เน้ือที่ประมาณ 5 ไร 2 เศษ 8 สวน 10 ตารางวา

รายการที่ ๓ : บอกุง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถนนหมายเลข 375 (ซอยวัดสองหอง)



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 11887, 11888 เลขที่ดิน 134, 135 ตําบลหลัก 2 (เจ็ดร้ิว) อําเภอบานแพว   
จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่รวมประมาณ 16 ไร 1 งาน 4 ตารางวา 

รายการที่ ๔ และ ๕ : ที่ดินทําการเกษตร ตําบลหลัก ๒ (เจ็ดริ้ว) จังหวัดสมุทรสาคร



• หองชุดเลขที่ 90/168 ช้ัน 9 อาคารเลขที่ 90 ช่ืออาคารชุดบานสุขุมวิท 77 (อาคารไพลิน) ทะเบียนอาคารชุด
12/2540 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 22.11 ตารางเมตร สูง 2.4 เมตร

• หองชุดเลขที่ 90/167 ช้ัน 9 อาคารเลขที่ 90 ช่ืออาคารชุดบานสุขุมวิท 77 (อาคารไพลิน) ทะเบียนอาคารชุด 
12/2540 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 22.11 ตารางเมตร สูง 2.4 เมตร 

รายการที่ 6 และ 7 : หองชุดบานสุขุมวิท ๗๗ อาคารไพลิน



• หองชุดเลขที่ ๖๖/๙๒ ชั้น ๕ อาคารเลขที่ ๖๖ (อาคารซี) ชื่ออาคารชุด “ยงเจริญคอมเพล็กซ 3”
ทะเบียนอาคารชุด ๗/๒๕๔๑ แขวงหนองบอน (พระโขนงฝงใต) เขตประเวศ (พระโขนง)
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๕.๔๖ ตารางเมตร สูง ๒.๕ เมตร

รายการที่ 8 : หองอาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ ๓



• ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๒๖๔๐ เลขที่ดิน ๗๒๕ ตําบลโสนลอย (คลองพระราชาพิมล) อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบรีุ เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

• ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๒๖๔๑ เลขที่ดิน ๗๒๖ ตําบลโสนลอย (คลองพระราชาพิมล) อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบรีุ เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

รายการที่ 9 และ ๑0 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานจัดสรรชลดา บัวทอง ซอย ๙ เอ



• ที่ดินโฉนดเลขที ่265045 เลขทีด่นิ 51 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ    
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 63 เศษ 1 สวน 10 ตารางวา

รายการที่ 11 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเดนชัยสามัคคี เฟซ ๑



• ที่ดินพรอมสิ่งปลกูสราง โฉนดที่ดินเลขที่ 28419, 28420, 28421
เลขที่ดิน 152, 153, 18 แขวงหนองคางพลู (หนองแขม) 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 1 งาน 92 ตารางวา

รายการที่ 12 - 14 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ถนนเลียบคลองภาษเีจริญฝงเหนือ ซอย 22 



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดินเลขที่ 122205 เลขที่ดิน 5662 แขวงบางแค   
(หลักสอง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ 16 ตารางวา

รายการที่ 15 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ยานเดอะมอลลบางแค



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 139839, 139840, 139841, 139842
เลขที่ดิน 469, 470, 471, 472 แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่รวมประมาณ 1 งาน 7 เศษ 3 สวน 10 ตารางวา 

รายการที่ 16 - 19 : ที่ดินพรอมสิ่งปลกูสราง หมูบานเศรษฐวีิลล ยานเดอะมอลลบางแค



• ที่ดินโฉนดเลขที่ 130763 เลขที่ดิน 531 แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ    
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 27 เศษ 3 สวน 10 ตารางวา 

รายการที่ 20 : ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ยานเดอะมอลลบางแค
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