
• 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 ๑ และ ๒ 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 ๓ หองอาคารชุด ยงเจริญคอมเพลก็ซ ๓



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดเลขที่ ๑๑๗๑๒๒ เลขที่ดิน ๔๑ แขวงบางแค (หลัก ๒) 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ตารางวา 

รายการที่ ๔ : ทาวนเฮาส ถนนกาญจนาภิเษก ซอยหมูบานสุขสันต (๑๐๐/๕๓๖)



• ที่ดินโฉนดเลขที ่238๘9 (ล็อคใน) เลขทีด่นิ 228 ตําบลบงึลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทมุธาน ีเนื้อทีป่ระมาณ 1 งาน 

รายการที่ ๕ : ที่ดินอําเภอลําลูกกา (คลอง ๔) จังหวัดปทุมธานี 



• ที่ดินโฉนดเลขที ่2389๐ (ล็อคนอกติดถนนซอย) เลขทีด่ิน 22๙ 
ตําบลบงึลาดสวาย อําเภอลําลกูกา จังหวัดปทมุธาน ีเนือ้ทีป่ระมาณ 1 งาน 

รายการที่ ๖ : ที่ดินอําเภอลําลูกกา (คลอง ๔) จังหวัดปทุมธานี 



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๒๒๑๙ เลขที่ดนิ ๗๙ แขวงบางพรม 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร เนื้อทีป่ระมาณ ๑ ไร ๑๗ ตารางวา

รายการที่ ๗ : ที่ดินยานพุทธมณฑลสาย ๒ (ทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก ซ.๒/๒)



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๕๕๐๖๗ เลขที่ดนิ ๙๔ แขวงบางเชือกหนงั (บางพรม) เขตตลิง่ชนั      
กรุงเทพมหานคร เนือ้ทีป่ระมาณ ๑ ไร ๑๗ ตารางวา 

รายการที่ ๘ : ที่ดินยานพุทธมณฑลสาย ๒ (ทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก ซ.๒/๒)



• ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๘๐๖๓ เลขที่ดิน ๘๐ แขวงบางเชือกหนัง (บางพรม) 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๑ ไร

รายการที่ ๙ : ที่ดินยานพุทธมณฑลสาย ๒ (ทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก ซ.๒/๒)



• ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๕๐๗๑ เลขที่ดิน ๘ แขวงบางเชือกหนัง (บางพรม) เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๒ งาน 

• ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๑๐๓๘ เลขที่ดิน ๗ แขวงบางเชือกหนัง (บางพรม) เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๒ งาน 

รายการที่ ๑๐ และ ๑๑ : ที่ดินยานพุทธมณฑลสาย ๒ (ทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก ซ.๒/๒)



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๘๑๓๖๖ (คลอง 6) ตําบลลาํลกูกา อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทมุธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา 

รายการที่ ๑๒ ที่ดินยานรังสิต คลอง ๖



• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดเลขที่ 11631 เลขที่ดิน 4505 (บานเลขที่ ๕๑)แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 53 ตารางวา 

• ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่โฉนด ๒๔๘๙๔๒ เลขที่ดิน ๙๔๐๔ (บานเลขที่ ๕๑)แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

รายการที่ ๑๓ และ ๑๔ บานพรอมที่ดิน ซอยสุขุมวิท ๖๒



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๑๐๑๓๒๕ เลขทีด่ิน ๓๔๔ ตําบลพมิลราช อําเภอบางบวัทอง 
จังหวัดนนทบรุ ีเนื้อทีป่ระมาณ ๑๘ ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง

รายการที่ ๑๕ ทาวนเฮาส หมูบานบัวทอง ๔ ซอย ๑/๑๑



• 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 ๑๖ และ ๑๗ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานจัดสรรชลดา บัวทอง ซอย ๙ เอ



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๑๔๕๗๗๗ ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรุี
เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๒๘.๑ ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง 

รายการที่ ๑๘ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานศิลปาการพารค ๒ ซอย ๑



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๔๘๙๙๗ ตําบลควัูต อําเภอเมืองปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี 
เนื้อที่ประมาณ ๙๑ เศษ ๗ สวน ๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง 

รายการที่ ๑๙ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานชวนช่ืนฟลอราวิลล (๑๐๐/๒๒)



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๔๘๙๕๔ ตําบลควัูต อําเภอเมืองปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี 
เนื้อที่ประมาณ ๘๖ เศษ ๒ สวน ๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง 

รายการที่ ๒๐ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานชวนช่ืนฟลอราวิลล (๑๐๐/๕๖)



• ที่ดินโฉนดเลขที ่๒๔๙๒๖๘ ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ตารางวา พรอมสิ่งปลกูสราง 

รายการที่ ๒๑ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานทวีทอง ๒ (๓๙/๑๗๐)



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

รายการที่ ๒๒ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หมูบานเดนชัยสามัคคี เฟซ ๑
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