
ชื่ออาคารชุด 101 แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด 101 แมนชั่น อาคาร 2
ที่ตั้ง ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด 101 แมนชั่น อาคาร 3,4
ที่ตั้ง ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 3

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 1630/1-17
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,200 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท

อาคาร 4
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 1632/1-18
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,200 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท



ชื่ออาคารชุด 101 แมนชั่น อาคาร 5
ที่ตั้ง ซอยลาดพราว 101  ถนนลาดพราว
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด 124 ไพรเวซี่ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม,มินิมารท
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
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 ชื่ออาคารชุด 39 บาย แสนสิร ิ อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คลองเตย อําเภอ วัฒนา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
     ชั้น  1-8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
     ชั้น ลอย พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 108,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 108,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 108,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 109,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 109,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 110,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
     ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 110,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 111,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 112,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 113,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 114,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 115,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 116,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด 39 บาย แสนสิร ิ อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คลองเตย อําเภอ วัฒนา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
 วันที่ประกาศ วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
     ชั้น  1-8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
     ชั้น ลอย พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 108,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 108,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 108,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 109,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 109,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 110,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
     ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 110,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 111,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 112,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 113,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 114,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 115,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 116,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
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����������� 
  ����	���
��	�� 17,300 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 34,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,400 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 35,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,550 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 35,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,750 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 35,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,950 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,150 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 36,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,400 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด 49 พลัส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา (พระโขนง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง



�����������	 49 ���� ����� 
�������    
����� ������ ��1!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 8	��$� �')*���+,-.�����?��7���'),-.���
 
 ���� 1 ����	���
��	�� 43,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 35,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,700 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 17,700 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 35,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,800 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 17,800 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 35,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,950 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 17,950 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,150 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 18,150 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 36,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,350 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 18,350 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 37,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,600 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 18,600 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 37,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 18,850 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 18,850 ��� �7���').�
���7)�
0�������� 
  ����	���
��	�� 10,000 ��� �')*���+,-.����� 



ชื่ออาคารชุด 5 กะรัต 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยสุภาพงษ 2  ถนนสุขาภิบาล 3
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท



ชื่ออาคารชุด 5 กะรัต 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยสุภาพงษ 2  ถนนสุขาภิบาล 3
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,100 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 5,800 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท



ชื่ออาคารชุด 5 กะรัต 3 อาคาร
ที่ตั้ง ซอยสุภาพงษ 2  ถนนสุขาภิบาล 3
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 59 ������ ����� A,B 

�������    

����� ���� !�(��� 11 ���� !�$%&�'!��) ���)� *�+!� 

���'*�	 ,�����-'�!�� �����./� 27 ���! 

*�!���2��,�3 8 �����- 2552 

����2��-�!��!����56'7����	 

   ����� A 
    ���� 1 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
   ����� B 
   ����  1-10 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
   ����� A 
 ���� 2 ��"������ ����� 64,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,100 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,100 )�	 ����	
�������� 
 ���� 3 ��"������ ����� 64,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,200 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,200 )�	 ����	
�������� 
 ���� 4 ��"������ ����� 64,600 )�	 *+���,������-� 
            ��"������ ����� 32,300 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,300 )�	 ����	
�������� 
 ���� 5 ��"������ ����� 64,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,450 )�	 ����	
�������� 
 ���� 6 ��"������ ����� 65,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,550 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,550 )�	 ����	
�������� 
 ���� 7 ��"������ ����� 65,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,700 )�	 ����	
�������� 
 ���� 8 ��"������ ����� 65,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 32,900 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 32,900 )�	 ����	
�������� 
 ���� 9 ��"������ ����� 66,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 33,100 )�	 ����	
��� )
� 
             ��"������ ����� 33,100 )�	 ����	
�������� 
 ���� 10 ��"������ ����� 66,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 33,350 )�	 ����	
��� )
� 
    ��"������ ����� 33,350 )�	 ����	
�������� 
  ����11,12 ��"������ ����� 68,200 )�	 *+���,� ��	� 3��� 
  ��"������ ����� 34,100 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 34,100 )�	 ����	
�������� 
 



�����������	 59 ������ ����� A,B 

�������    

����� ���� !�(��� 11 ���� !�$%&�'!��) ���)� *�+!� 

���'*�	 ,�����-'�!�� �����./� 27 ���! 

*�!���2��,�3 8 �����- 2552 

����2��-�!��!����56'7����	 

   ����� B 
 ���� 11 ��"������ ����� 67,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 33,600 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 33,600 )�	 ����	
�������� 
 ���� 12 ��"������ ����� 67,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 33,900 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 33,900 )�	 ����	
�������� 
   ����12 A ��"������ ����� 68,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 34,200 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 34,200 )�	 ����	
�������� 
   ����14                      ��"������ ����� 69,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 34,600 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 34,600 )�	 ����	
�������� 
   ����15                       ��"������ �����               70,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 35,000 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 35,000 )�	 ����	
�������� 
   ����16                       ��"������ �����               70,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 35,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 35,450 )�	 ����	
�������� 
   ����17                       ��"������ �����               71,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 35,950 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 35,950 )�	 ����	
�������� 
   ����18                      ��"������ �����               72,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 36,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 36,450 )�	 ����	
�������� 
   ����19                       ��"������ �����               74,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 37,050 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 37,050 )�	 ����	
�������� 
   ����20                      ��"������ �����               75,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 37,600 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 37,600 )�	 ����	
�������� 
  ����21                       ��"������ �����                76,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 38,250 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 38,250 )�	 ����	
�������� 
 
 



�����������	 59 ������ ����� A,B 

�������    

����� ���� !�(��� 11 ���� !�$%&�'!��) ���)� *�+!� 

���'*�	 ,�����-'�!�� �����./� 27 ���! 

*�!���2��,�3 8 �����- 2552 

����2��-�!��!����56'7����	 
     
    ��"�� B 
 ���� 22 ��"������ ����� 77,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 38,850 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 38,850 )�	 ����	
�������� 
   ����23 ��"������ ����� 79,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 39,500 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 39,500 )�	 ����	
�������� 
   ����24 ��"������ ����� 80,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,100 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,100 )�	 ����	
�������� 
   ����25 ��"������ ����� 81,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,700 )�	 ����	
�������� 
   ����26 ��"������ ����� 82,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,250 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,250 )�	 ����	
�������� 
   ����27 ��"������ ����� 83,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,700 )�	 ����	
�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �����������	 77 ������ ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 7 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 �*+,���-�����0(./���
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 11,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 11,900 ��� ���
����������� 



 �����������	 81 ������ ����� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ ������ ������!� 4 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 

����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 9,800 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,600 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 9,200 ��� ���
����������� 



 �����������	 93 ���.	 2 ����� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 11,900 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 9,900 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,700 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,500 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 9,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 9,200 ��� ���
����������� 



�����������	 93 ��! 	 ����� ��-�� 
�������    
����� ������ ��1!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 5 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 9,400 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,200 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,000 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 8,900 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 8,700 ��� ���
����������� 



�����������	 93 ��8��	!8-  ���$�� 1 ����� ��,��,8� 
�������    
����� ������ ��� �!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 10,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 10,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 10,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 10,900 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 11,000 ��� ���
����������� 



�����������	 93 ��8��	!8-  ���$�� 1 ����� 	� 
�������    
����� ������ ��� �!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 10,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 10,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 10,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 10,900 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 11,000 ��� ���
����������� 



�����������	 93 ��8��	!8-  ���$�� 2 ����� 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 6 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 12,400 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,900 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,000 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 10,200 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 10,300 ��� ���
����������� 



  ชื่ออาคารชุด กรีทรัพย แมนชั่นวิลล       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด กรีน พอยท สีลม อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8,3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ, บี

   ชั้น1 ที่จอดรถสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
อาคาร ซี

   ชั้น1-3 เปนสํ านักงานนิติบุคคลอาคารชุด
85,000 /คัน ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)



ชื่ออาคารชุด กรีนการเดนเพลส อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 55/23,55/24,55/155,55/156
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,750 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 55/46,55/47,55/178,55/179
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 55/69,55/7,55/21,55/22
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 55/92,55/93,55/224,55/225
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��	�� 22,600 ��� ����*�
 
 ���� 5-8 ����	���
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���()����
�� 
  ����	���
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���()����
�� 
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��	�� 23,100 ��� ����*�
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��	�� 46,700 ��� ���
���()����
�� 
  ����	���
��	�� 23,350 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 47,200 ��� ���
���()����
�� 
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��	�� 23,600 ��� ����*�
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�� 
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���()����
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  ����	���
��	�� 24,100 ��� ����*�
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 43,900 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 21,950 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 3 ��!������������ 44,200 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 22,100 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 4 ��!������������ 44,500 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 22,250 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 5 ��!������������ 45,000 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 22,500 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 6 ��!������������ 45,500 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 22,750 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 7 ��!������������ 46,100 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 23,050 )�� �����	
���)	�� 
 ���� 8 ��!������������ 46,700 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 23,350 )�� �����	
���)	�� 



 ชื่ออาคารชุด กรีนไนน อาคาร เอ 1 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่วางแอร 

 



 ชื่ออาคารชุด กรีนไนน อาคาร เอ 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด กรีนไนน อาคาร เอสาม 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและจอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,450 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด กรีนไนน อาคาร เอ 3 
ที่ตั้ง    
ตําบล                           บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด กรีนพอยท ประชาชื่น อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1, 2

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางกระถางตนไม
ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา



ชื่ออาคารชุด กรีนพอยท ประชาชื่น 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางกระถางตนไม
ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางรองเทา



ชื่ออาคารชุด กรีนพอยท สีลม อาคาร เอ-ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนกลางและที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น1-3 เปนสํ านักงานนิติบุคคลอาคารชุดทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด กรีนพีช แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง ชั้นที่ 5 เลขท่ี 51/36
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่ระเบียง ชั้นที่ 6 เลขท่ี 51/43
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง ชั้นที่ 9 เลขท่ี 51/61-64
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง ชั้นที่ 12 เลขท่ี 51/73
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  ชื่ออาคารชุด กฤชนคร คอนโดทาวน       อาคาร 1-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด กฤษสกนธ คอนโดวิลล       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด กฤษสกนธ คอนโดวิลล อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด กลอรี่ เพลส อาคาร คิว
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด กัลยาณ คอนโดมิเนียม                   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดักัลยาณ(บางกอกฝงใต) อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด การเดนทสแควร คอนโดมิเนียม       อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด กิตติชัย คอนโด       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท ลานซักลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด กุลทอง (บุญมาอพารทเมนท) อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เกรส ไอวอรี่ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ทุ่งมหาเมฆ อ าเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 42 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น ใต้ดิน B1-B3,ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง และทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลาง ไม่ประเมินราคา 
  ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ตารางเมตรละ 45,400 บาท 
  ชั้น 1-ชั้น 2 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง ไมป่ระเมนิราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 125,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 126,000 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 125,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 4,5 ราคาตารางเมตรละ 126,400 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 125,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 126,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 126,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 6,7 ราคาตารางเมตรละ 127,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 126,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 127,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 127,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 8,9 ราคาตารางเมตรละ 128,400 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 128,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 64,050 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 9,10 ราคาตารางเมตรละ 129,100 บาท ห้องชุดพักอาศยัแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 64,550 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 128,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 64,450 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 



ชื่ออาคารชุด เกรส ไอวอรี่ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ทุ่งมหาเมฆ อ าเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 42 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 10,11 ราคาตารางเมตรละ 129,900 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 64,950 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 129,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 11,12 ราคาตารางเมตรละ 130,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 130,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12,12A ราคาตารางเมตรละ 131,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 131,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 65,950 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12A,12B ราคาตารางเมตรละ 132,900 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 66,450 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12B ราคาตารางเมตรละ 133,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 12B,15 ราคาตารางเมตรละ 134,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 134,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 67,350 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 15,16 ราคาตารางเมตรละ 135,700 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 67,850 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 136,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 16,17 ราคาตารางเมตรละ 137,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 138,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 17,18 ราคาตารางเมตรละ 139,000 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 139,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น  18,19 ราคาตารางเมตรละ 140,900 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 70,450 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
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  ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 142,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 

  ชั้น  19,20 ราคาตารางเมตรละ 143,000 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 144,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 72,050 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 20,21 ราคาตารางเมตรละ 145,100 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 72,550 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 146,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 73,250 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 147,500 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 73,750 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 148,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 74,450 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 22,23 ราคาตารางเมตรละ 149,900 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 74,950 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 151,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 75,650 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 152,300 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 76,150 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 153,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 76,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 24,25 ราคาตารางเมตรละ 154,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 156,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 78,050 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 157,100 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 78,550 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 158,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 26,27 ราคาตารางเมตรละ 159,400 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 79,700 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 160,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 80,250 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
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  ชั้น 27,28 ราคาตารางเมตรละ 161,500 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 80,750 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 

 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 162,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 81,150 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 28,29 ราคาตารางเมตรละ 163,300 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 81,650 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 163,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 81,950 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 29,30 ราคาตารางเมตรละ 164,900 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 82,450 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 165,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 82,550 บาท พื้นที่ระเบยีง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 30,31 ราคาตารางเมตรละ 166,100 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 83,050 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 166,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 83,050 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 31,32 ราคาตารางเมตรละ 167,100 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 83,550 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 166,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 32,33 ราคาตารางเมตรละ 167,800 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 83,900 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 167,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 33,34 ราคาตารางเมตรละ 168,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 167,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 83,750 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่นอกห้องชุด 
   ชั้น 35    พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง ไมป่ระเมนิราคา 
 ชั้น 36,37 ราคาตารางเมตรละ 168,700 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
   ราคาตารางเมตรละ 84,350 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 170,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์ 
   ราคาตารางเมตรละ 85,100 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
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  ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 171,700 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์ 
   ราคาตารางเมตรละ 85,850 บาท พื้นที่ระเบยีง, พื้นที่นอกห้องชุด 

 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 173,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์ 
  ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 174,700 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบเพนท์เฮ้าส์ 
  ราคาตารางเมตรละ 87,350 บาท พื้นที่ระเบียง, พื้นที่สระว่ายน้้า, พื้นที่นอกห้องชุด 
 ชั้น 42    พื้นที่ทรัพย์สว่นกลาง ไมป่ระเมนิราคา 
   
 



  ชื่ออาคารชุด เกลาสยาม คอนโดมิเนียม       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เกศรี 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก(หัวหมากใต) อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด เกษกมล คอนโดทาวน โครงการ 2       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เกษกมล คอนโดมิเนียม โครงการ 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เกษตรเรสซิเดนท 3 อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด เกษมสุขคอนโด       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางลํ าภูลาง อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เกษมสุวรรณ เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 71/1-71/5 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 71/1-71/6 
  ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
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ชื่ออาคารชุด เกียรติประภา คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แกรนด ดานา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1-3 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด แกรนด พารค ทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แกรนด พารค ทาวน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด แกรนด พารค ทาวน อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตําบล วังทองหลาง อําเภอ วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางกระถางตนไม



ชื่ออาคารชุด แกรนด พาเลซ อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แกรนด พารควิวอโศก อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตยเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน B2-ชั้น4 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดเลขที่ 189/1 อยูดานหนา มีลักษณะพิเศษโดยพื้นที่ภายในมี 6 ชั้น

 แบงเปนชั้นใตดินB2-ชั้นที่ 4
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 189/1 (ชั้นที่ 5-8)ประกอบดวย

โถงหนาลิฟท หองเครื่องลิฟท หองเครื่องแอร คูลล่ิงทาวเวอร
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 189/1 (ชั้นที่ 12) ประกอบดวย

โถงหนาลิฟท หองเครื่องลิฟท หองเครื่องแอร คูลล่ิงทาวเวอร
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12 เอ -16 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท

        และดาดฟา
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



  ชื่ออาคารชุด แกรนดไดมอนด – ประตูน้ํ า                   อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8,29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม โชวรูม
ชั้น 2,4,5 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (รานคา) เลขท่ี 888/15,17,18

ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 888/16
   ชั้น3-6 เปนที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (รานคา) เลขท่ี 888/19,20,425

ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 888/426
ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (รับเล้ียงเด็ก) เลขท่ี 888/2

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 135,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
อาคาร บี

ชั้น  9-12 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 13(12 เอ) - 16 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  17-20 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  21- 24 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  25-27 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น  28-29 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
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����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 34,600 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 35,100 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 35,600 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 36,200 ��� ���
����������� 



 �����������	 -���	�)��1+� � 2 ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 23 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 

����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1-2 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
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 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 40,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 41,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 41,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 41,700 )�
 *+���,������1�� 
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 *+���,������1�� 
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 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
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 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
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 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 47,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 48,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 49,000 )�
 *+���,������1�� 



ชื่ออาคารชุด แกรนดหลังสวน คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปทุมวัน อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดสํ านักงานลักษณะ 3 ชั้น เลขท่ี 52/120
   ชั้น3-7 ที่จอดรถสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,875 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 42,375 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 52/49
ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 43,875 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 16-17,18-19 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 52/57, 52/65
ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 45,375 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 21-22,23-24 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 52/77, 52/78
ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 46,875 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 25-26,27-28 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 52/93, 52/101
ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พื้นที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 48,375 บาท  หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 49,875 บาท  หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 36           พ้ืนที่ถังเก็บนํ้ าทรัพยสวนกลาง
   ชั้น 37-38 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท  หองชุดเพนทเฮาสลักษณะ 3 ชั้น เลขท่ี 52/119 และชั้นหองเครื่องลิฟท

ราคาตารางเมตรละ 52,125 บาท  หองเก็บของ, บันไดสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง, วางเครื่องปรับอากาศ

                                                  155,000 / คัน  ที่จอดรถสวนบุคคล(15ตรม./คัน)



ชื่ออาคารชุด แกรนด เฮอริเทจ ทองหลอ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน(ที่11พระโขนงฝงเหนือ) อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน 2 ชั้น ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด โกลเดนฮอรส คอนโดมิเนียม       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ขนิษฐา เรสซิเดนซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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  ชื่ออาคารชุด ครสิตัลสแควร       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
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 ���� 14 ����	���
��	�� 31,000 ��� ���
����������� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 31,500 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด คิวหลงัสวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี(ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน(สามเพ็ง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 48,000 บาท 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 144,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 72,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 145,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 72,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 145,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 72,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 146,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 73,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 146,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 73,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 147,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 148,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 149,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 74,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 150,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 151,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 75,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 152,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 76,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 154,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 77,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 156,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 157,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 78,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด คิวหลงัสวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี(ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน(สามเพ็ง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 159,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 79,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 162,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 81,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 164,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 82,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 167,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 83,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 169,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 84,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 172,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 86,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 86,250 บาท พ้ืนที่สระวายน้ํา 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 175,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 87,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 178,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 89,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 180,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 90,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 183,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 186,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 93,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 188,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 94,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 190,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 95,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 37    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   
    
 
 
 



ชื่ออาคารชุด คลองจั่นเพลส อาคาร เอ, บี , ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26,22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ, บี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
   ชั้น2-6 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล, ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง

สระวายนํ้ า, หองออกกํ าลังกาย, หองซาวนา
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 7-11 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 5,600 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล

อาคาร ซี
   ชั้น1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-11 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท  หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
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  ชื่ออาคารชุด คอนแดร มณียา       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 3
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 1
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด คอนโด 5 ส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด คอนโด ดี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ดินแดง(บางซื่อฝั่งใต้) อ าเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด คอนโดซิตี้ สมารท สุขุมวิท 18 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-5 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดเพนเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 5,700 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)



 ชื่ออาคารชุด คอนโดเทลรุงโรจน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองคางพล ู อําเภอ หนองแขม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 6,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโดเลต ลาดพราว อาคาร เอ,บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองจั่น อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร บี 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 

 อาคาร เอ 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 

 อาคาร เอ,บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด คอนโดมิเนียมปนเกลา       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด คอนโดริมนํ้ า 69       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน โซโห อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ปอมปราบศัตรูพาย(สามแยก) อําเภอ สัมพันธวงศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 75,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 76,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 77,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 77,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 78,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโดวัน ทองหลอสเตชัน่ คอนโดมิเนียม    อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ)  อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร          อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน รัชดา - ลาดพราว อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโดวัน ลาดพราว สเตชั่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จอมพล,ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ลาดพราว 15 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ลาดพราว 18 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน สยาม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังใหม อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ สาทร - นราธิวาส อาคาร A, B, C, D 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด คอนโดวัน สขุุมวิท 52 คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก)                อําเภอ      คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                อาคารสูง    9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 49,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโดวัน สขุุมวิท 67 คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง                       อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                 อาคารสูง   9   ชัน้ 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ สุขุมวิท 26 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตย อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - 5B พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 70,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 71,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 71,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 73,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 75,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 76,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ สุขุมวิท 26 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตย อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 81,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 84,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 85,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
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ชื่ออาคารชุด คอลเลจ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,200 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด คัทรียา เพลส 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ ดุสิต (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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   ����-�
 - ���� 4 �7���')�����1,-.���
?��')*���+��	1,-.����� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 20,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 20,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 20,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 20,900 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 21,100 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 21,200 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 21,300 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 21,500 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 21,700 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 21,900 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 22,100 ��� ���
����������� 
 ���� 14 ����	���
��	�� 22,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,200 ��� �7���'),.� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 22,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,350 ��� �7���'),.� 
 ���� 16 ����	���
��	�� 23,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,500 ��� �7���'),.� 
 ���� 17 ����	���
��	�� 23,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,650 ��� �7���'),.� 
 ���� 18 ����	���
��	�� 23,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,850 ��� �7���'),.� 
  ������ ����	���
��	�� 24,100 ��� ������ 
  ����-�
-���� 4 ����	���
��	�� 5,500 ��� �')*���+��	1,-.����� 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 20,500 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 20,600 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 20,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 20,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 20,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 20,900 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 21,100 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 21,200 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 21,300 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 21,500 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 21,700 ��� ���
����������� 
 ���� 12, ������ ����	���
��	�� 21,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,500 ��� �')*���+��	1,-.����� 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 38,000 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 19,000 ��� ����*�
 
  ����  2-5 �*+,���-��	0(./����� 
 ���� 6-8 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
���()����
�� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����*�
 
 ���� 9-12 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
���()����
��  
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����*�
 
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 27,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 13,650 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 13,900 ��� ����*�
 
 ���� 21-22 ����	���
��	�� 28,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 14,150 ��� ����*�
 
 ���� 2-5 ����	���
��	�� 7,000 ��� �*+,���-��	0(./����� 



ชื่ออาคารชุด คันทรี่ เพลส อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด คันทรี่ เพลส อาคาร 3,4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด คาซา คอนโด รัชดา - ทาพระ อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนํ้าชล อําเภอ คลองสาน(บางลําภูลาง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน - ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด คาซา คอนโด รัชดา - ทาพระ อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดาวคะนอง อําเภอ ธนบุร ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน - ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด คาซา เดอ ซานซารรา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด คลิ๊ก คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนงเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด คอนโด 5 ส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 15,525 บาท หองเก็บสัมภาระของหองชุดเลขที่ 836 ชั้น 1 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
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��  1 ������������������������������� ��������!"�#���"$���� 
 
�� 2 ���� �����" ��� 61,100 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 30,550 ��� ������������� 
 
�� 3 ���� �����" ��� 61,500 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 30,750 ��� ������������� 
 
�� 4 ���� �����" ��� 62,100 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 31,050 ��� ������������� 
 
�� 5 ���� �����" ��� 62,700 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 31,350 ��� ������������� 
 
�� 6 ���� �����" ��� 63,400 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 31,700 ��� ������������� 
 
�� 7 ���� �����" ��� 64,200 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 32,100 ��� ������������� 
 
�� 8 ���� �����" ��� 65,000 ��� ()��
*������+�� 
  ���� �����" ��� 32,500 ��� ������������� 
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 ���� 1 �#�����!���� 33,100 )�
 *+���,��7������� 
   ���� 2-4 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 5 �#�����!���� 39,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 39,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 39,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 39,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 39,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 40,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 40,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 41,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 42,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 42,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 43,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 43,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 44,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,500 )�
 �	��
���!)��� 
  
 
 
 



�����������	 ��03� �3� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 28 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 23 �#�����!���� 45,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 24 �#�����!���� 46,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 47,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 48,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 48,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 49,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,700 )�
 �	��
���!)��� 
  �������	
�� �#�����!���� 11,500 )�
 
����������
��������),##� 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�����������	 ���) �+� -������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 34 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
   ����8�+�"� �	��
��
��������������� �!�"��#� 
   ���� 1-9 �	��
��
���������������
��������������),##� 
 ���� 10 �#�����!���� 54,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 54,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 54,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 54,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 54,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 55,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 55,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 55,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 56,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 56,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 57,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 57,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 58,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 23 �#�����!���� 59,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 24 �#�����!���� 59,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,850 )�
 �	��
���!)��� 
  
 
 
 



�����������	 ���) �+� -������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 34 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 25 �#�����!���� 60,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 30,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 61,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 30,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 62,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 63,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29 �#�����!���� 64,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 32,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29-30 �#�����!���� 65,500 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 32,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 30 �#�����!���� 65,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 32,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 31-32 �#�����!���� 67,600 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 33,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 33-34 �#�����!���� 69,600 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
   �#�����!���� 34,800 )�
 �	��
���!)��� 
  �������	
�� �#�����!���� 16,500 )�
 
����������
��������),##� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด คาสซึล คอนโดทาวน 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 16/248 - 16/253

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด คาสซึล คอนโดทาวน 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 16/313 - 16/318

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด คาสซึล คอนโดทาวน 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 16/378 - 16/381

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 �� 05�1)� -������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 15 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �#�����!���� 30,700 )�
 *+�����#�9�)� 2 *+�� *+��:���� 1 *+�� 
   ����  2 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 3 �#�����!���� 41,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 42,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 42,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 42,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 43,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 44,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 44,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12-13 �#�����!���� 48,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 14-15 �#�����!���� 49,700 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 



�����������	 �/"�:1��, ��%;	 ���� ����� 
�������    
����� �����1%6��(���6�16�4<=>��!%��) ������ ������% 
 ��!"�	 ������#$!�%�� ������&� 36 ���% 
"�%���(�)��* 3 ��$��#�%�, 2553 
����(�)�$/%��%���#0,!1����	 
  ����1-���� 5 ����������������������������� ������������!"�#��$"	���%� 
 ���� 3 ��%������$"���� 74,400 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,200 ,�� ��������$,��� 
 ���� 4 ��%������$"���� 74,600 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,300 ,�� ��������$,��� 
 ���� 5 ��%������$"���� 74,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,450 ,�� ��������$,��� 
 ���� 6 ��%������$"���� 75,100 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,550 ,�� ��������$,��� 
 ���� 7 ��%������$"���� 75,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,750 ,�� ��������$,��� 
 ���� 8 ��%������$"���� 75,800 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 37,900 ,�� ��������$,��� 
 ���� 9 ��%������$"���� 76,200 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 38,100 ,�� ��������$,��� 
 ���� 10 ��%������$"���� 76,700 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 38,350 ,�� ��������$,��� 
 ���� 11 ��%������$"���� 77,200 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 38,600 ,�� ��������$,��� 
 ���� 12 ��%������$"���� 77,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 38,950 ,�� ��������$,��� 
 ���� 14 ��%������$"���� 78,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 39,250 ,�� ��������$,��� 
 ���� 15 ��%������$"���� 79,300 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 39,650 ,�� ��������$,��� 
 ���� 16 ��%������$"���� 80,200 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 40,100 ,�� ��������$,��� 
 ���� 17 ��%������$"���� 81,100 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 40,550 ,�� ��������$,��� 
 ���� 18 ��%������$"���� 82,100 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 41,050 ,�� ��������$,��� 
 ���� 19 ��%������$"���� 83,300 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 41,650 ,�� ��������$,��� 
 ���� 20 ��%������$"���� 84,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 42,250 ,�� ��������$,��� 



 �����������	 �/"�:1��, ��%;	 ���� ����� 
�������    
����� �����1%6��(���6�16�4<=>��!%��) ������ ������% 
 ��!"�	 ������#$!�%�� ������&� 36 ���% 
"�%���(�)��* 3 ��$��#�%�, 2553 
����(�)�$/%��%���#0,!1����	 
 ���� 21 ��%������$"����               85,800  ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 42,900 ,�� ��������$,��� 
 ���� 22 ��%������$"���� 87,200 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 43,600 ,�� ��������$,��� 
 ���� 23 ��%������$"���� 88,600 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 44,300 ,�� ��������$,��� 
 ���� 24 ��%������$"���� 90,100 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 45,050 ,�� ��������$,��� 
 ���� 25 ��%������$"���� 91,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 45,750 ,�� ��������$,��� 
 ���� 26 ��%������$"���� 92,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 46,450 ,�� ��������$,��� 
 ���� 27 ��%������$"���� 94,300 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 47,150 ,�� ��������$,��� 
 ���� 28 ��%������$"���� 95,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 47,750 ,�� ��������$,��� 
 ���� 29 ��%������$"���� 96,600 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 48,300 ,�� ��������$,��� 
 ���� 30 ��%������$"���� 97,600 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 48,800 ,�� ��������$,��� 
 ���� 31 ��%������$"���� 98,300 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,150 ,�� ��������$,��� 
 ���� 32 ��%������$"���� 98,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,450 ,�� ��������$,��� 
 ���� 33 ��%������$"���� 99,300 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,650 ,�� ��������$,��� 
 ���� 34 ��%������$"���� 99,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,750 ,�� ��������$,��� 
 ���� 35 ��%������$"���� 99,700 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,850 ,�� ��������$,��� 
 ���� 36 ��%������$"���� 99,800 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 49,900 ,�� ��������$,��� 
   

 

 

 



 ชื่ออาคารชุด คุณากรชัย เรสซิเด็นซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองถนน, อนุสาวรีย อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด คุณดินทอง       อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด คุณดินทอง อาคาร 3, 4, 5, 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย





  ชื่ออาคารชุด คูณสุข เพลส       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด คูณสุข วิลล อาคาร ซี, ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด คูณสุข วิลล อาคาร อี, เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด คูณสุข วิลล อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เค.พี.เอ็น.คอนโดเทล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ประเวศ อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด เค สยาม แมนชั่น       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เค.เอส.พี. คอนโดเทล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ประเวศ อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร                   อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-8(บางสวน) เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 12,13 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เคนชิงตัน เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท ระเบียง
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด เคหะแจงวัฒนะ อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะแจงวัฒนะ อาคาร 5-8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะแจงวัฒนะ อาคาร 9-12
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 9

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

อาคาร 10 -12
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 1 อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
 อาคาร 1-3

   ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท

อาคาร 4
   ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
   ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
  ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
  ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
  ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 3 อาคาร 1-2
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 3 อาคาร 3-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1-4

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

อาคาร 5,6
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 4 อาคาร 3-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 5 อาคาร 5-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 6 อาคาร 7-9
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 7 อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 8 อาคาร บี,ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนธนบุรี 9 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสมดํ า อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
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 ชื่ออาคารชุด      เคหะชุมชนรมเกลา 5 อาคาร     33-36
ที่ตั้ง
ตํ าบล       อํ าเภอ     ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร          อาคารสูง    5     ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนรมเกลา 6 อาคาร 12,13
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสองตนนุน อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนรมเกลา 7 อาคาร 17,18
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสองตนนุน อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนหลักสี่       อาคาร 1-13
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1-6

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

อาคาร 7-11
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

อาคาร 12-13
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนหลักสี่ อาคาร 14
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนออเงิน 1 อาคาร 1-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนออเงิน 2 อาคาร 7-14
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนออเงิน 3 อาคาร 15-20
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะชุมชนออเงิน 4 อาคาร 21-23
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะดอนเมือง 1 อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะดอนเมือง 2 อาคาร ดี, อี, เอฟ, จี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะดอนเมือง 3 อาคาร เอช-เจ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะบางกะป อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

อาคาร บี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท ดานหนา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท ดานหลัง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะบางกะป 2 อาคาร ดี,อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะบางกะป 3 อาคาร เอฟ,จี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด เคหะรามอินทรา       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล คันนายาว อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 1       อาคาร 1 จี, 2 เอช
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 จี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร 2 เอช
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 3 อาคาร ดี, อี, เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร ดี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร อี, เอฟ
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 4 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 5 อาคาร เอ็ม,เอ็น,โอ,พี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เคหะสุขสวัสดิ์ 6 อาคาร คิว, อาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด โครงการ  ซี  เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



  ชื่ออาคารชุด โครงการบานเจริญกรุง 2      อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัพระยาไกร อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด โครงการปรดีีเพลซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด โครงการแฟลต สะพานใหม อาคาร 47/1-47/7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 47/1

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท

อาคาร 47/2,47/3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท

อาคาร 47/4-47/7
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
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���������� 
 ��	
 21 ���� �����" ��� 97,800 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 48,900 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 22 ���� �����" ��� 99,300 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 49,650 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 23 ���� �����" ��� 100,900 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 50,450 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 24 ���� �����" ��� 102,600 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 51,300 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 25 ���� �����" ��� 104,200 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 52,100 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 26 ���� �����" ��� 105,900 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 52,950 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 27 ���� �����" ��� 107,600 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 53,800 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 28 ���� �����" ��� 109,100 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 54,550 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
�����%� 
 ��	
 29 ���� �����" ��� 110,600 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 55,300 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 30 ���� �����" ��� 111,800 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 55,900 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 31 ���� �����" ��� 112,900 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 56,450 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
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����/���+����������4%5����	 
�����%� 
 ��	
 32 ���� �����" ��� 113,800 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 56,900 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 33 ���� �����" ��� 114,400 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 57,200 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 34 ���� �����" ��� 114,900 %�� +,���-������.�� 
  ���� �����" ��� 57,450 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 ��	
 35, 36 ���� �����" ��� 116,200 %�� +,���-������.���%%��
���3,��� 
  ���� �����" ��� 58,100 %�� ��	
������%���, ��	
���������� 
 
 



 ชื่ออาคารชุด คอมมูน 80 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง (ลาดพราวฝงเหนือ) อําเภอ วังทองหลาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคา 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 



 �����������	 ��-*	���. ��!�	-�!�5- ����� 

�������    

����� ��	5�* ���)� �����,� 

���'*�	 ,�����-'�!�� �����./� 8 ���! 

*�!���2��,�3 8 �����- 2552 

����2��-�!��!����56'7����	 
 ���� 1 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 1 ��"������ ����� 33,700 )�	 *+���,������-� 
 ���� 2 ��"������ ����� 34,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,000 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 34,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,150 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 34,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,300 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 35,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,500 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 35,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,700 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 35,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 17,950 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 36,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 18,200 )�	 ����	
��� )
� 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 18,600 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 15,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 15,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 15,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 15,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 15,500 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 15,700 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 15,800 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 16,000 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เงิน เงิน คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 77/1-77/4
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด จตุจักร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด จตุรักษ เพลส       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด จรัญ 57 กรีนทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด จรัญ 57 คอนโดมิเนียม อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จรัญ คอมเพล็กซเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรมดานหนา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จรญัสนิทวงศ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1,ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท (หองชุดสํ านักงานเลขที่ 723/501 ชั้นที่ 1,723/502-503 ชั้นลอย)
ชั้น  2-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น  8-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น  11-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด จรัล 29 คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนศรี อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จรัลการเดน คอนโดมิเนียม อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1,2,4

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

อาคาร 3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 102/1-102/7
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด จันทราทิพย      อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จามจุรี แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด จารุเวศน แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1 ����	���
��	�� 20,200 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 16,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,200 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
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��	�� 8,250 ��� ����'�
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����������� 
  ����	���
��	�� 8,300 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 16,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,400 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 17,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,500 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 17,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,600 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 17,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,700 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด จิตราภา เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดในบริเวณที่จอดรถ
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด จวิเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง  5,18,56   ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
นอรททาวเวอรสวนพาณิชยกรรม

   ชั้นใตดิน 3 ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองเครื่องไฟฟา,หองเก็บของ  (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท,โถงหนาบันไดเล่ือน (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรม

        เลขท่ี 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองเครื่องไฟฟา,หองเก็บของ (สวนควบหองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 919/555)
ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท  (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)

  ชั้นใตดิน 2 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/10,919/556
ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1 (6ชั้น ชั้นใตดิน 2 - ชั้นที่ 4)
ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองเครื่องไฟฟา,หองเก็บของ,หองเคร่ืองปม (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรม

เลขท่ี 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท,โถงหนาบันไดเล่ือน  (สวนควบหองชุดพาณิชย-

กรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองเครื่องไฟฟา,หองเก็บของ (สวนควบหองชุดสํ านักงานเลขที่ 919/555)
ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)

 ชั้นใตดิน 1 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/554 (มี2ชัน้ ชั้นใตดิน 1-ชั้นที่1)
ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองเครื่องไฟฟา (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองเครื่องไฟฟา (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)

ชั้น 1(ชั้นกราวด) ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองเครื่องไฟฟา (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท  (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1)
ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองเครื่องไฟฟา (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)
ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท (สวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555)

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท  หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท  พ้ืนที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท  หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555
ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท  พ้ืนที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท  หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท  พ้ืนที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1



ชื่ออาคารชุด จวิเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5,18,56 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท   หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555

ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่919/555
   ชั้น  4 ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล

ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่919/555
ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท  พ้ืนที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555

   ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท บาท/คันที่จอดรถยนตสวนบุคคล15 ตร.ม./คัน
ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองเครื่องไฟฟา,หองเครื่องลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1
ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟท,โถงบันไดเลื่อนสวนควบหองชุดพาณิชยกรรม

เลขท่ี 919/1
ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท   หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555
ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท   พ้ืนที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/555

   สวนเซาวทาวเวอร ใตดิน3-ชั้นที่5 พาณิชยกรรม(พลาซา)
   ชั้น 6-10 ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท บาท/คันที่จอดรถยนตสวนบุคคล15 ตร.ม./คัน

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ทางรถวิ่งสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองเครื่องไฟฟาสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1,919/555
ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พื้นที่บันได,โถงหนาลิฟทสวนควบหองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 919/1,919/555

ชั้น 11-18 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 919/2,919/555
ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท  หองเครื่องไฟฟา,หองเครื่องแอร หองเครื่องโทรศัพท หองเครื่องลิฟต

         หองเก็บของสวนควบหองชุดเลขที่ 919/1,919/555                          
     ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง พ้ืนที่ดาดฟา
   สวนนอรททาวเวอร ใตดิน3-ชั้นที่4 พาณิชยกรรม(พลาซา)
ชั้น  5-7 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น  8-11 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท
   ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
   ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
   ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท

   ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท
ชั้น 33-36 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท
ชั้น 37-40 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จวิเวลรี่ เทรดเซ็นเตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5,18,56 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
สวนนอรททาวเวอร ใตดิน3-ชั้นที่4 พาณิชยกรรม(พลาซา)
ชั้น  41-44 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท

   ชั้น  45-48 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
   ชั้น  49-52 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท
   ชั้น  53 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท
   ชั้น  54-55 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
   ชั้น  56 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดสํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด จี ซี ที คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,650 บาท หองเก็บสัมภาระทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 2/97 ชั้นที่ 1
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 2/93, 2/94, 2/95, 2/96
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด จี ซี ที คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด จี - วัน คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด จี พี เฮาส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สี่พระยา อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ชั้นลอย 2 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

  ชั้น  7        สํ านักงานนิติบุคคลทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ช่ืออาคารชุด จลุดิศ ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยนานาเหนือ  ถนนเพชรบุรี
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จลุดิศ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยเพชรบุรี  ถนนเพชรบุรี
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-18 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด จลุดิศ ริเวอร แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนพรหม อํ าเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด จเูวลเลอรี่ เซ็นตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สริุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท สวนพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท

   ชั้น3-8 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท สวนระเบียง
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 150,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด จเูวลเลอรี่เซ็นเตอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ (บางรัก) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น3-8 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 27-29 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 30-34 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง

                                                150,000 บาท  ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน



ชื่ออาคารชุด เจ พี สแควร คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สองหอง (ทุงสองหอง) อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด เจ.เจ.แมนชัน่ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.ซวีท อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.ซวีท อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.ซวีท อาคาร ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.ซวีท อาคาร ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.ซวีท อาคาร อี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.บเูลอวารด อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง อําเภอ วังทองหลาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ บางเขน(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ บางเขน(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ บางเขน(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เจ.ดับพลิว เพลส อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ บางเขน(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เจมโมทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยสุขาภิบาล 2  ถนนลาดกระบัง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
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 ชื่ออาคารชุด เจมโมโปลสิ ฟรีโซน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดอกไม อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดโรงงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดโรงงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดโรงงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดโรงงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เจมส ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 40 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ที่จอดรถยนต
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองเก็บของในชั้นที่จอดรถยนต

   ชั้น3-7 ที่จอดรถยนต
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท สํ านักงาน 8-39
ชั้น 11-13 (หรือ 12เอ) ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 12
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 25
ชั้น 26-28 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท ระเบียงชั้นที่ 28
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท ระเบียงชั้นที่ 31
ชั้น 32-34 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท ระเบียงชั้นที่ 33-34
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 36
ชั้น 38-39 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

   ชั้น40 ชั้นดาดฟาทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ราคาตารางเมตรละ 155,000 บาท /คันชั้น ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เจริญกรุง คอนโดมิเนียม อาคาร 1-3
ที่ตั้ง ซอยเจริญกรุง 109  ถนนเจริญกรุง
ตํ าบล อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16,9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1-3 ที่จอดรถยนต
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
อาคาร 2,3

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด เจริญกรงุ เพลส  อาคาร A,B 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางคอแหลม(บานทวาย), บางคอแหลม อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                      อาคารสูง      8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด เจริญดี คอนโดทาวน 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เจริญดี คอนโดทาวน 2 อาคาร เค1-เค4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เจริญทรัพย คอนโดวิลล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 7และชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เจริญนครริเวอรเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เจริญผล คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด แจงวัฒนะ 12 คอนโดทาวน       อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสองหอง อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด แจงวัฒนะ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แจมมงคล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด จอนน่ี ทาวนเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท พ้ืนที่สวนพาณิชยกรรมสวนบุคคลนอกหองชุด 
 65,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 2-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 



  ชื่ออาคารชุด ชลภิญญ คอนโดมิเนียม 1      อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 93/9-16
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ชลภิญญ คอนโดมิเนียม 2 บี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ชลภิญญ คอนโดมิเนียม 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ชลภิญญ คอนโดมิเนียม 4 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ชลากร คอนโดมิเนียม 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชลากร คอนโดมิเนียม 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ชวนา เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น2 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ชยักูล ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
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  ชื่ออาคารชุด ชาญรัตน คอนโดเทล                   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ชาญอิสสระ ทาวเวอร 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 97,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 93,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท
ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ชาญอิสสระ ทาวเวอร 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง ถนนเพชรบุรี
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-2 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท ชั้นใตดินบริเวณหนาหองนํ้ า
ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท (ของหองชุดเลขที่ 2992/14) 1 พ้ืนที่โถงกลาง
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท (ของหองชุดเลขที่ 2922/46) 10 พ้ืนที่หองปมนํ้ าและสระวายนํ้ า
ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท (ของหองชุดเลขที่ 2922/200) 27 พ้ืนที่สวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท (ของหองชุดเลขที่ 2922/295) 32 พ้ืนที่สวนหยอม

150,000 บาท (ของหองชุดเลขที่ 2922/320) ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ชาญอิสสระซิตี้โฮม อาคาร 1, 2 ,3
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปากคลองภาษีเจริญ อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 และ 2

   ชั้น1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ที่จอดรถสวนบุคคล 45,000 (คันละ)  15 ตารางเมตร / คัน
อาคาร 3

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 128/1-2
   ชั้น 2 เปนสระวายนํ้ าสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด ชารเตอร สแควร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 4 -ใตดิน 1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ชั้นลอย - 8 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 13 (12เอ)-16 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 32-33 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคลคันละ (15 ตรม./คัน)
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ชื่ออาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน ์พหลโยธิน 14 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล สามเสนใน(บางซื่อฝั่งใต้) อ าเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พื้นที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชาโตว อินทาวน เมเจอรรัชโยธิน พหลโยธิน 30  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม   อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร     อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชาโตว อินทาวน รัชดา 13-1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชาโตว อินทาวน รัชดา 13-2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชาโตว อินทาวน รัชดา 17 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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  ��!������������ 30,500 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 4 ��!������������ 61,600 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 30,800 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 5 ��!������������ 62,200 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 31,100 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 6 ��!������������ 62,900 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 31,450 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 7 ��!������������ 63,700 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 31,850 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 8 ��!������������ 64,500 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 32,250 '�� �����	
���'	�� 



 ชื่ออาคารชุด ชาโตว อินทาวน รัชดา 36 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม, ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชาเทรียม อาคาร 1, 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล วัดพระยาไกร อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนที่หองเก็บของของหองชุดเลขที่ 26/2 
 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท พ้ืนที่หองชุดสํานักงาน 
 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 3-6 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 อาคาร 1, 2 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 51,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  



 ชื่ออาคารชุด ชาเทรียม อาคาร 1, 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล วัดพระยาไกร อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 61,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด ชาลี แมนชั่น 2 เฟส 1 อาคาร เอ1-เอ4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ชาลี แมนชั่น 2 เฟส 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ชาลีแมนชั่น 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 36/227-302
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ชาลีรัตน อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ช ํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองออกกํ าลังกาย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 28-30 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 30



ชื่ออาคารชุด ชดิลม เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น12 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 2-11 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 14-21 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
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��	�� 61,900 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 30,950 ��� ����*�
 



 ชื่ออาคารชุด ชีวาทยั ราชปรารภ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน(พญาไท) อําเภอ ราชเทวี(ดุสติ),ดุสิต 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1, 2A,2B-ชั้น 5A,5B,5C พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 68,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 74,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 75,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ชีวาทยั ราชปรารภ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน(พญาไท) อําเภอ ราชเทวี(ดุสติ),ดุสิต 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 78,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 79,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 80,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนที่สระวายน้ํา 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ไดมอนด สุขุมวิท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย(พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1,ชั้นลอย,ชั้น 2-4  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 71,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
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 ���� 1, ���� P2A/P2B � ���� P6A/P6B ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 7 ��"������ ����� 92,700 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 46,350 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 93,000 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 46,500 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 9 ��"������ ����� 93,300 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 46,650 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 10 ��"������ ����� 93,600 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 46,800 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 11 ��"������ ����� 94,000 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 47,000 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 12 ��"������ ����� 94,500 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 47,250 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 13 ��"������ ����� 95,000 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 47,500 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 14 ��"������ ����� 95,600 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 47,800 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 15 ��"������ ����� 96,200 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 48,100 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 16 ��"������ ����� 97,000 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 48,500 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 17 ��"������ ����� 97,800 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 48,900 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 18 ��"������ ����� 98,800 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 49,400 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 19 ��"������ ����� 99,900 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 49,950 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 20 ��"������ ����� 101,000 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 50,500 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 21 ��"������ ����� 102,300 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 51,150 #�	 ����	
��� #
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� 
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� 
 ���� 24 ��"������ ����� 106,900 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 53,450 #�	 ����	
��� #
� 
 ���� 25 ��"������ ����� 108,600 #�	 $%���&������'� 
  ��"������ ����� 54,300 #�	 ����	
��� #
� 
 



 ชื่ออาคารชุด โนเบิล รวีีล   อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ)  อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน-ชั้นลาง,ชั้น P2A/P2B - ชัน้ P5A  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่ระเบียงจัดสวน 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 77,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 77,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 78,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 78,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 79,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 81,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 82,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 84,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 85,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด โนเบิล รวีีล   อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ)  อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 89,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 95,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ไดมอนด สุขุมวิท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย(พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 77,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 82,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 86,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 87,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 88,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 89,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด โชคชัย 4 คอนโดเฮาส อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10,3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

อาคาร 2
   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โชคชัย 4 พาวิลเลี่ยน อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 3/29-3/33
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด โชคชัยปญจทรัพย คอนโด อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โชคชัยปญจทรัพย คอนโด อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โชคชัยมินิ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โชคชัยรวมมิตร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

   ชั้น5 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โชคธนชัย คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ไชนาทาวน คอนโด อาคาร 2,3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไชนาทาวน คอนโด อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไชนาทาวน คอนโด อาคาร 5,6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 5

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมดานหนา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 1,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

อาคาร 6
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไชนาทาวนคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อนุสาวรีย อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ไชยรัช แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไชโย คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางจาก อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ซนัพาเลซ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุด 36/2,36/9
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุด 36/49,36/56
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุด 36/57,36/62
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ซติี้ คอมเพล็กซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด

  ใตดิน - 5   ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ซิตี้ คอรท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ซติี้ พอยทรัชดาภิเษก อาคาร เอ-ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
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   ����8�+�"� 1 �#�����!���� 24,800 )�
 *+��!�<)9��!�9
�� 79/79 
 ���� 1 �#�����!���� 50,100 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 49,600 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 24,800 )�
 �	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 3 �#�����!���� 49,100 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 4 �#�����!���� 37,100 )�
 *+���,��7������� !�9
�� 79/109 
  �#�����!���� 18,550 )�
 �	��
�����!#	��� �)����1 
  ������� ������������),##� 
 ���� 5 �#�����!���� 36,600 )�
 *+���,��7������� 
   ����  6 ������������),##� 
 ���� 7 �#�����!���� 47,100 )�
 *+���,���-"���� !�9
�� 79 
  �#�����!���� 23,550 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
  �#�����!���� 35,325 )�
 ��������7�����),##�9��*+���,�!�9
�� 79 
   ���� 8 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 9 �#�����!���� 38,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,200 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
 ���� 10 �#�����!���� 38,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,250 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
 ���� 11 �#�����!���� 38,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,350 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
 ���� 12 �#�����!���� 39,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,500 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
 ���� 13 �#�����!���� 39,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,650 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
 ���� 14 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,850 )�
 �!)���,�	��
���������*+���,� 
   �������,6 �#�����!���� 10,000 )�
 
��������������),##� 



ชื่ออาคารชุด ซิตี้ ลิฟวิ่ง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หวยขวาง (สามเสนนอกฝงเหนือ) อํ าเภอ หวยขวาง (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
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 ���� 1-5 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 6 �#�����!���� 51,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 51,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 51,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 52,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 52,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 52,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 52,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 53,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 53,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 54,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 54,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 55,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 55,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 56,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 57,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 58,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 59,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 60,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 61,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 62,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 63,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 64,100 )�
 *+���,������1�� 
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��
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������������� �!�"��#� 
   ����8�+�"� 1 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 22,650 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
  �#�����!���� 34,800 )�
 *+���,��7������� 
  �#�����!���� 17,400 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 2 �#�����!���� 44,800 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 22,400 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 
��������������),##� *+���,�!�9
�� 39/5 
   ���� 3-5 
��������������),##� 
 ���� 6-7 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,���-"���� !�9
�� 39/6 
  �#�����!���� 21,400 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,�,��������7�����),##� 
 9��*+���,�!�9
�� 39/6,���*����9��*+���,�!�9
�� 39/7,  
 *+��!#	���9��*+���,�!�9
�� 39/8 
 ���� 8 �#�����!���� 34,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,400 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 9 �#�����!���� 34,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,450 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 10 �#�����!���� 35,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,500 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 11 �#�����!���� 35,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,550 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 12 �#�����!���� 35,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,650 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 13 �#�����!���� 35,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,750 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 14 �#�����!���� 35,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,800 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 15 �#�����!���� 35,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,950 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 16 �#�����!���� 36,100 )�
 *+���,������1�� 
   �#�����!���� 18,050 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
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 ���� 17 �#�����!���� 36,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,200 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 18 �#�����!���� 36,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,350 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 19 �#�����!���� 37,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,550 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 20 �#�����!���� 37,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,750 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 21 �#�����!���� 37,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,950 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 22 �#�����!���� 38,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,200 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 23 �#�����!���� 38,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,450 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 24 �#�����!���� 39,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,750 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 25 �#�����!���� 40,100 )�
 *+���,������1�� 
   �#�����!���� 20,050 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
 ���� 26 �#�����!���� 32,800 )�
 *+����� ��,� 
   �#�����!���� 16,400 )�
 �	��
���!)�������	��
������*�+�*+���,� 
  
���������� �#�����!����              10,000 )�
    
��������������),##� 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 19,700 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 19,900 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 20,100 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 20,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 20,500 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 20,800 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 21,000 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 21,300 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 1 อาคาร
ท่ีตั้ง
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ช้ัน 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ช้ัน 4-5 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ช้ัน 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ช้ัน 8 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม  รัชดาภิเษก 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม รชัดาภิเษก 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,550 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1 อาคาร บี1, บี2, ซี1, ซี2, ซ3ี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร บี1, บี2, ซี1, ซี2, ซี3 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร บี 1 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร บี1, บี2, ซี1, ซี2, ซี3 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1-4 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ 95,000 บาท 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ซติี้วิลลา อาคาร ดี 1, ดี 2, อี 1, อี 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ซติี้วิลลา อาคาร เอฟ 1, เอฟ 2, จี 1, จี 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม รชัดา - ปนเกลา 2 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางออ อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง - ชั้น 4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 - ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,870 บาท พ้ืนท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



  
 
 ชื่ออาคารชุด ซิตี้โฮม รชัดา - ปนเกลา 2 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางออ อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้น 21      ราคาตารางเมตรละ   34,700 บาท   หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 38,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
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����-��"��)��)�����1&2����	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
  ��!������������ 44,800 '�� ()���*���+ ������ 
  ��!������������ 22,400 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
   ����  P2-P4 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
  ��!������������ 11,220 '�� �����	
������������'*!!� 
 ���� 5 ��!������������ 35,700 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 17,850 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 35,800 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 17,900 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 36,000 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,000 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 36,100 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,050 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 9 ��!������������ 36,200 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,100 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 10 ��!������������ 36,400 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,200 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 11 ��!������������ 36,600 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,300 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 12 ��!������������ 36,800 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,400 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 12A ��!������������ 37,100 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,550 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 14 ��!������������ 37,400 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,700 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 15 ��!������������ 37,700 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 18,850 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 16 ��!������������ 38,100 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 19,050 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 17 ��!������������ 38,500 '�� ()���*������2�� 
   ��!������������ 19,250 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
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   ���� 18 ��!������������ 39,000 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 19,500 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 19 ��!������������ 39,500 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 19,750 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 20 ��!������������ 40,000 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 20,000 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 21 ��!������������ 40,600 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 20,300 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 22 ��!������������ 41,200 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 20,600 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
 ���� 23 ��!������������ 41,900 '�� ()���*������2�� 
  ��!������������ 20,950 '�� �����	
���'	��,�����	
������ 
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����2��-�!��!����56'7����	 
 ���� 1 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 2 ��"������ ����� 54,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,400 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 55,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,550 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 55,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,800 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 56,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 28,100 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 56,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 28,400 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 57,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 28,750 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 58,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 29,150 )�	 ����	
��� )
� 



 ชื่ออาคารชุด ซิมโฟนี สุขุมวิท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ซิม วิภา - ลาดพร้าว อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล จอมพล,ลาดยาว อ าเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น ใต้ดิน -ชั้น 5, ชั้น 5M พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 74,400 บาท ห้องชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 65,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
   ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 
 



 
ชื่ออาคารชุด ซิม วิภา - ลาดพร้าว อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล จอมพล,ลาดยาว อ าเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 71,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 74,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 75,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ซิลเวอร เฮอริเทจ คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง (ที1่1 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-1 55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 83,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 84,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 85,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6,7 ราคาตารางเมตรละ 86,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบดูเพล็กซ เลขท่ี 98/4 
  ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 86,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 87,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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    ��������	�-1 ������������������������������������������� !�"��#!	���$� 
 ���� 2 ��$������#!���� 67,300 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 33,650 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 3 ��$������#!���� 67,800 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 33,900 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 4 ��$������#!���� 68,400 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 34,200 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 5 ��$������#!���� 69,100 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 34,550 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 6 ��$������#!���� 69,900 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 34,950 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 7 ��$������#!���� 70,700 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 35,350 ,�� ��������#,���, ������������� 
 ���� 8 ��$������#!���� 71,700 ,�� -����.������/�� 
  ��$������#!���� 35,850 ,�� ��������#,���, ������������� 



 ชื่ออาคารชุด ซีณิธ เพลส หวยขวาง อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
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��  2 ���������
������������������������ ���������!"�#��$"%����� 
 	
�� 3 ���� ����$" ��� 52,700 +�� ,-��	.��
���/
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  ���� ����$" ��� 26,350 +�� ���������$+��� 
 	
�� 4 ���� ����$" ��� 53,000 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 26,500 +�� ���������$+��� 
 	
�� 5 ���� ����$" ��� 53,500 +�� ,-��	.��
���/
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  ���� ����$" ��� 26,750 +�� ���������$+��� 
 	
�� 6 ���� ����$" ��� 54,000 +�� ,-��	.��
���/
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  ���� ����$" ��� 27,000 +�� ���������$+��� 
 	
�� 7 ���� ����$" ��� 54,600 +�� ,-��	.��
���/
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  ���� ����$" ��� 27,300 +�� ���������$+��� 
 	
�� 8 ���� ����$" ��� 55,300 +�� ,-��	.��
���/
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  ���� ����$" ��� 27,650 +�� ���������$+��� 
   	
�� 9 ���� ����$" ��� 56,100 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 28,050 +�� ���������$+��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ซี ที รามอินทรา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 10/614-10/631
ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,750 บาท
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท



 �����������	 2� �� 3� �������+ ����� 
�������    
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������	 ������ ������ ������!� 32 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 61,200 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 30,600 ��� ����*�
 
  ������ ����	���
��	�� 60,700 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 30,350 ��� ����*�
 
  ����  2-9 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0 
 ���� 10 ����	���
��	�� 56,700 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 28,350 ��� ����*�
 
 ���� 11-12 ����	���
��	�� 41,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 20,800 ��� ����*�
 
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 42,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 21,050 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 42,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 21,300 ��� ����*�
 
 ���� 21-24 ����	���
��	�� 43,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 21,550 ��� ����*�
 
 ���� 25-28 ����	���
��	�� 43,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 21,800 ��� ����*�
 
 ���� 29-32 ����	���
��	�� 44,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 22,050 ��� ����*�
 



 ชื่ออาคารชุด ซีทู คอนโดมเินียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง  
  ชั้นดาดฟา                                                                                  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด ซี ที ไอ พลาซา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
สวนพาณิชยกรรม

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 1และชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุด2ชั้น
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุด2ชั้น

สวนสํ านักงาน
ชั้น 1และชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด ซือ่ตรงคอนโดทาวน       อาคาร เอ 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,300 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ซือ่ตรงคอนโดทาวน อาคาร เอ 7, เอ 8, เอ 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ซือ่ตรงคอนโดทาวน อาคาร เอ1-เอ4
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,300 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
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 ���� 1-4 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 5 �#�����!���� 33,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 33,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 33,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 33,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 33,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 33,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 34,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 34,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 34,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 34,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 35,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 35,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 35,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 36,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 36,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 37,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 37,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 38,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 39,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 40,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 



ชื่ออาคารชุด เซ็นจูเรียน ปารค อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (สามเสนในฝงเหนือ) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)
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 ���� 7 ����	���
��	�) 18,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 9,100 ��� ����*�
 
   ����	���
��	�� 5,500 ��� �*+,���-��	0(./����� 



 ชื่ออาคารชุด เซ็นทริค ซีน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่หองเก็บของ 
   ชั้น 1-4 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เซ็นทริค ซีน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เซ็นทริค ซีน รัชวิภา อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล บางซื่อ อําเภอ บางซื่อ 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละะ 74,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
    ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่วางแอร 
     ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เซ็นทริค ซีน รัชวิภา อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล บางซื่อ อําเภอ บางซื่อ 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 67,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนที่วางแอร 
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 ชื่ออาคารชุด เซ็นทริค ซีน อารีย 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและจอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 83,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 72,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เซ็นทรัล เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 17 �#�����!���� 38,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 38,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 39,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 39,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 40,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 41,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 42,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 42,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 44,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29-31 �#�����!���� 47,300 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 23,650 )�
 �	��
���!)��� 
   ���� 32-33    �	��
��
��������������� �!�"��#� 
  
���������� �#�����!���� 10,000 )�
 
��������������),##� 



ชื่ออาคารชุด เซ็นทรัล รัชโยธินปารค อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองนํ้ าสวนบุคคลทรัพยสวนควบหองชุดเลขที่ 8/11
ราคาตารางเมตรละ 20,625 บาท หองเก็บสัมภาระทรัพยสวนควบหองชุดเลขที่ 8/267

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
   ชั้น3-5 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมชั้นสระวายนํ้ า
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 13(12เอ)-15 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ดาดฟาสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เซ็นทริคเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด เซนส สุขุมวทิ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด เซ็นตหลุยส  แกรนดเทอเรส อาคาร
ท่ีตั้ง
ตําบล บานทวาย อําเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

    ช้ัน2-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ช้ัน 7-10 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 11-12,14-15 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 16-19 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 20-23 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 24-27 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 28 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ซันซายน คอนโดมิเนียม อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



�����������	 
����
�� ����	�
���� �����     1, 2 
�������    
����� ���� !" (��	$�%�&'()�
*���) ���
,� ���
�&� 
-��*&�	 ����
�$�*���� �����./� 43 ���� 
&�����!� ��2 11 ������ 2554 
����!� 
��������$��*%����	 
����� 1 
 ��	
 1 �������������� 83,100 ��� ����������������� 
 ��	
 2 �������������� 82,600 ��� ����������������� 
����� 1, 2 
   ��	
 1 - 7 �$	
�%&�����'()*
����+���%&,���-�
�'()*
����.�)/����
���� 
 ��	
 8 �������������� 66,300 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,150 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 9 �������������� 66,500 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,250 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 10 �������������� 66,700 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,350 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 11 �������������� 67,000 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,500 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 12 �������������� 67,300 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,650 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 12A �������������� 67,600 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,800 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 14 �������������� 67,900 ��� ������������0�� 
  �������������� 33,950 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 15 �������������� 68,400 ��� ������������0�� 
  �������������� 34,200 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 16 �������������� 68,800 ��� ������������0�� 
  �������������� 34,400 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 17 �������������� 69,400 ��� ������������0�� 
  �������������� 34,700 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 18 �������������� 70,000 ��� ������������0�� 
  �������������� 35,000 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 19 �������������� 70,700 ��� ������������0�� 
  �������������� 35,350 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 20 �������������� 71,400 ��� ������������0�� 
 �������������� 35,700 ���   �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 
 
 
 



�����������	 
����
�� ����	�
���� �����     1, 2 
�������    
����� ���� !" (��	$�%�&'()�
*���) ���
,� ���
�&� 
-��*&�	 ����
�$�*���� �����./� 43 ���� 
&�����!� ��2 11 ������ 2554 
����!� 
��������$��*%����	 
����� 1, 2 
 ��	
 21 �������������� 72,300 ��� ������������0�� 
  �������������� 36,150 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 22 �������������� 73,200 ��� ������������0�� 
  �������������� 36,600 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 23 �������������� 74,200 ��� ������������0�� 
  �������������� 37,100 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 24 �������������� 75,300 ��� ������������0�� 
  �������������� 37,650 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 25 �������������� 76,500 ��� ������������0�� 
  �������������� 38,250 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 26 �������������� 77,700 ��� ������������0�� 
  �������������� 38,850 ��� �$	
�%&���%��, �$	
�%&*��+��' 
 ��	
 27 �������������� 79,000 ��� ������������0�� 
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 ���� 4 ����	���
��	�� 34,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 34,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 34,600 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 34,900 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 35,300 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 35,800 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
����������� 



 ชื่ออาคารชุด ฌ็องเซลเิซ แจงวัฒนะ เอ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ปากเกร็ด 
จังหวัด นนทบุร ี อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 1 ชั้นครึ่ง 
  ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด ฑาริกา       อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ณลญา แมนชั่น       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 รานคาและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคาจํ านวน 20 คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ณุศาศิริ แกรนด คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน (จ)ี ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 97,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 96,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดสํานักงาน 
   ชั้น  4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 5-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 94,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 78,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 78,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 79,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 79,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 83,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 83,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 



 ชื่ออาคารชุด ณุศาศิริ แกรนด คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 84,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 85,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 86,700 บาท หองชุดเพนทเฮาสทาวเวอร บี 
  ราคาตารางเมตรละ 43,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 86,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 88,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 89,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 92,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 27,28 ราคาตารางเมตรละ 94,700 บาท หองชุดเพนทเฮาสทาวเวอร เอ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ, พ้ืนที่จัดสวน 
 



ชื่ออาคารชุด ณัฐภูมิ คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สมัพันธวงศ อํ าเภอ สมัพันธวงศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี798/1-798/3
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

   ที่จอดรถสวนบุคคล 95,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)
ราคาตารางเมตรละ 6,350 บาท พื้นที่วางในสวนจอดรถทุกชั้นรายการทรัพยสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท ทางขึ้น-ลงของรถ ของหองชุดเลขที่ 798
ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองนํ้ าในสวนจอดรถทุกชั้น (ชั้นละ 1 หอง)

จอดรถในอาคาร มีจํ านวนชั้น  รวม 8 ชั้น



  ชื่ออาคารชุด ดรุณชัย คอนโด       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด ดอนเจดีย แมนชั่น                   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด ดอนเมือง คอนโดทาวน           อาคาร เอ-ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ดับบลิว พี เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

อาคาร 2
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ดับเบิล้ยู 8  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้นใตดิน - ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4, 5 ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 37,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 37,450 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5, 6 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6, 7 ราคาตารางเมตรละ 76,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด ดาลิน เพลส อาคาร อี,เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ดาลิน เพลส อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ดาวคะนองคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด ดิ อินฟนิตี้ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีลม (สาทร) อําเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นพ้ืนดิน ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1-1A, 2-2A ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 3-3A, 4-4A ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 5-5A ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางประเภทบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
                                                                             ไมประเมินราคา 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 97,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 97,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 98,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 98,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 98,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 99,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 100,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 100,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 101,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 102,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 103,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 104,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคาร เอ 
 ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พ้ืนท่ีจัดสวน 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
   ชั้น7 ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีหนาหอง 



ชื่ออาคารชุด ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
     ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พ้ืนที่จัดสวน 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่หนาหอง 
 ชั้นที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่หนาหอง 

 

 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอดเดรส ชิดลม อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ปทุมวัน อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ 
   ชั้น ใตดิน,ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 24,000 บาท 
 อาคาร บี 
   ชั้น ใตดิน1,2 และชั้นที่ 1-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 90,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 91,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 91,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 93,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 94,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 96,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 96,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 97,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 99,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอดเดรส ชิดลม อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ปทุมวัน อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 100,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 101,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 103,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 104,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 106,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ       108,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 110,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 111,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 113,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอมมิธิส 39 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็ม ไพร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ยานนาวา อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง, ที่จอดรถยนตสวนกลางและที่จอดรถยนต 
                                                                              สวนบุคคล 
   ชั้น 2-8 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัยเพนเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สระวายน้ํา, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 81,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 81,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 82,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 81,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 82,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 83,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 84,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็ม ไพร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ยานนาวา อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 85,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 85,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 88,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 44,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น  20 ราคาตารางเมตรละ 89,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น  21 ราคาตารางเมตรละ 90,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 91,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 91,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 93,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 94,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 94,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 96,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 97,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 97,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็ม ไพร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ยานนาวา อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 99,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 100,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 100,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 102,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 103,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 103,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 104,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 105,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 52,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 105,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32-33 ราคาตารางเมตรละ 106,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 106,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 107,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 107,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 107,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 108,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 107,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 108,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 108,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็ม ไพร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ยานนาวา อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 108,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 108,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 109,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 42 ราคาตารางเมตรละ 109,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 42-43 ราคาตารางเมตรละ 110,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนเฮาสแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 55,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 43 ราคาตารางเมตรละ 110,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 44 ราคาตารางเมตรละ 110,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 44-45 ราคาตารางเมตรละ 111,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนเฮาสแบบสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 55,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 45 ราคาตารางเมตรละ 111,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ที่จอดรถยนตสวนบุคคล  คันละ  155,000  บาท 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,625 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,150 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,625 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,150 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด ดิ ไอริส    อาคาร จี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,625 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,150 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,625 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,150 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,625 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,150 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่วางหนาหองชุด, พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35,42,12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคาร เอ 
   ชั้น 1 - 6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 97,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 80,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9, 10 ราคาตารางเมตรละ 81,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11, 12 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13, 14 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 83,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 84,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15, 16 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 85,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35, 42, 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 17, 18 ราคาตารางเมตรละ 86,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 43,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 86,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19, 20 ราคาตารางเมตรละ 88,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 44,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 89,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 90,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21, 22 ราคาตารางเมตรละ 91,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 45,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 93,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23, 24 ราคาตารางเมตรละ 94,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 94,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 96,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 25, 26 ราคาตารางเมตรละ 97,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 97,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 99,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27, 28 ราคาตารางเมตรละ 100,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 100,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 102,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35,42,12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 29, 30 ราคาตารางเมตรละ 103,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 103,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 104,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31, 32 ราคาตารางเมตรละ 105,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 105,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 105,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33, 34 ราคาตารางเมตรละ 106,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 106,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 106,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร บี 
 ชั้น 1 - 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6, 7 ราคาตารางเมตรละ 80,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8, 9 ราคาตารางเมตรละ 81,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 80,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9, 10 ราคาตารางเมตรละ 81,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35,42,12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 10, 11 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11, 12 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12,13 ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13, 14 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 83,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14, 15 ราคาตารางเมตรละ 84,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 84,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15, 16 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16, 17 ราคาตารางเมตรละ 85,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 85,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17, 18 ราคาตารางเมตรละ 86,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 43,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 86,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18, 19 ราคาตารางเมตรละ 87,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35,42,12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19, 20 ราคาตารางเมตรละ 88,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 44,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 89,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20, 21 ราคาตารางเมตรละ 90,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 45,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 90,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21, 22 ราคาตารางเมตรละ 91,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 45,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22, 23 ราคาตารางเมตรละ 92,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 93,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23, 24 ราคาตารางเมตรละ 94,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 94,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24, 25 ราคาตารางเมตรละ 95,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 96,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้น  25, 26 ราคาตารางเมตรละ 97,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 97,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26, 27 ราคาตารางเมตรละ 98,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 49,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 99,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27, 28 ราคาตารางเมตรละ 100,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35, 42, 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 100,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 28, 29 ราคาตารางเมตรละ 101,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 50,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 102,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29, 30 ราคาตารางเมตรละ 103,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 103,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30, 31 ราคาตารางเมตรละ 104,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 104,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31, 32 ราคาตารางเมตรละ 105,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 105,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32, 33 ราคาตารางเมตรละ 106,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 105,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้น  33, 34 ราคาตารางเมตรละ 106,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 106,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34, 35 ราคาตารางเมตรละ 107,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 106,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35, 36 ราคาตารางเมตรละ 107,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 106,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36, 37 ราคาตารางเมตรละ 107,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 
 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35, 42, 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 106,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 37, 38 ราคาตารางเมตรละ 107,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 106,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 38, 39 ราคาตารางเมตรละ 107,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 107,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 39, 40 ราคาตารางเมตรละ 108,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 107,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 108,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 41, 42 ราคาตารางเมตรละ 109,300 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้น  42 ราคาตารางเมตรละ 108,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร ซี 
  ชั้นใตดิน, ชั้นที่ 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 97,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 97,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 96,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 80,700 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส อาคาร เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    35, 42, 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย, พ้ืนที่ชั้นลอย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิ อินฟนิตี้ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีลม (สาทร) อําเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 105,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 107,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
   ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 108,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 110,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 111,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 113,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 115,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 117,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
   ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 119,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 121,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 123,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 124,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
   ชั้น 32,33 ราคาตารางเมตรละ 127,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ,พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ดินแดง 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
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 �
��� ��	����� ����� 
�������    
����� �����, ����� (�������� !�"#$��) ���"&� �����ก� 
���#��	 ก���"���#�$�� ������(� 47 ���$ 
��$���+�ก�, 11 ������ 2554 
����+�"�
$��$����01#�����	 
 ���� 19 ����	���
��	�' 66,200 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 33,100 ��� #$������'����
 
 ���� 20 ����	���
��	�� 67,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 33,500 ��� #$������'����
 
 ���� 21 ����	���
��	�� 68,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 34,000 ��� #$������'����
 
 ���� 22 ����	���
��	�' 69,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 34,500 ��� #$������'����
 
 ���� 23 ����	���
��	�' 70,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�' 35,000 ��� #$������'����
 
 ���� 24 ����	���
��	�� 71,200 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 35,600 ��� #$������'����
 
 ���� 25 ����	���
��	�� 72,300 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�' 36,150 ��� #$������'����
 
 ���� 26 ����	���
��	�' 73,500 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�' 36,750 ��� #$������'����
 
 ���� 27 ����	���
��	�' 74,700 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 37,350 ��� #$������'����
 
 ���� 28 ����	���
��	�' 75,900 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 37,950 ��� #$������'����
 
 ���� 29 ����	���
��	�� 77,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�' 38,500 ��� #$������'����
 
 ���� 30 ����	���
��	�� 78,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 39,000 ��� #$������'����
 
 ���� 31 ����	���
��	�� 78,900 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 39,450 ��� #$������'����
 
 ���� 32 ����	���
��	�� 79,600 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 39,800 ��� #$������'����
 
 ���� 33 ����	���
��	�' 80,200 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,100 ��� #$������'����
 
 ���� 34 ����	���
��	�� 80,700 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,350 ��� #$������'����
 
 ���� 35 ����	���
��	�� 81,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,500 ��� #$������'����
 



 
�����������	 	
 �
��� ��	����� ����� 
�������    
����� �����, ����� (�������� !�"#$��) ���"&� �����ก� 
���#��	 ก���"���#�$�� ������(� 47 ���$ 
��$���+�ก�, 11 ������ 2554 
����+�"�
$��$����01#�����	 
 ���� 36 ����	���
��	�� 81,200 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,600 ��� #$������'����
 
 ���� 37 ����	���
��	�� 81,400 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,700 ��� #$������'����
 
 ���� 38 ����	���
��	�� 81,400 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,700 ��� #$������'����
 
 ���� 39 ����	���
��	�� 81,500 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 40,750 ��� #$������'����
 
 ���� 40 ����	���
��	�� 82,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 41,000 ��� #$������'����
 
 ���� 41 ����	���
��	�� 82,500 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 41,250 ��� #$������'����
 
 ���� 42 ����	���
��	�� 83,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 41,500 ��� #$������'����
 
 ���� 42, 43 ����	���
��	�� 84,000 ��� +,�
���#�ก��.��&�� 2 ������� 
  ����	���
��	�� 42,000 ��� #$������'����
 
 ���� 43 ����	���
��	�� 83,500 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 41,750 ��� #$������'����
 
 ���� 44 ����	���
��	�� 84,000 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 42,000 ��� #$������'����
 
 ���� 44 ����	���
��	�� 85,000 ��� +,�
���#�ก��.��&���#����6,��� 
      �/��� 296/555      
  ����	���
��	�� 42,500 ��� #$������'����
 
 ���� 45 ����	���
��	�� 84,500 ��� +,�
���#�ก��.�� 
  ����	���
��	�� 42,250 ��� #$������'����
 
 ���� 45, 46 ����	���
��	�� 85,500 ��� +,�
���#�ก��.��&�� 2 ������� 
  ����	���
��	�� 42,750 ��� #$������'����
 
 ���� 46, 47 ����	���
��	�� 86,000 ��� +,�
���#�ก��.��&���#����6,��� 
  ����	���
��	�� 43,000 ��� #$������'����
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดิอัลโคฟ 49     อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ (ที่11พระโขนงฝงเหนอื) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร         อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 1 และชั้นใตดิน เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 70,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 71,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิ อารีย คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 64,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ดิ โอลีแอนเดอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น G พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 2-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ดิ โอลีแอนเดอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
ชั้น 26,27 ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท ระเบียง/ที่วางแอร, พ้ืนที่สระวายน้ํา 
ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท ที่วางแอร 
                                                     ที่จอดรถยนตสวนบุคคล คันละ 95,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ดิ แอลโคฟ ทองหลอ 10 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล        คลองตันเหนือ(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ)  อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
    ชั้นใตดิน พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1 - 5 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
    ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
    ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 80,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 80,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 81,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 81,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 82,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 82,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 83,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 84,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 85,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
  ชั้น  20 ราคาตารางเมตรละ 88,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 89,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 22 , ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 91,600 บาท หองชุดแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 45,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 91,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 93,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 95,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 96,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 91,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 93,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 95,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 96,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ดิ แอดเดรส สยาม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี(ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 1-6 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 64,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท   พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางประเภทบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
      ไมประเมินราคา 



 ชื่ออาคารชุด ดิแอดเดรส สุขุมวิท 42 เอ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ดิแอดเดรส สุขุมวิท 42 บี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ดิแอรพอรท เรสซิเดนทซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น1-2 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท เพนทเฮาส
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                                  ��"������ ����� 20,350 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 41,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 20,550 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 20,550 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 41,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 20,750 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 20,750 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 42,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,000 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 21,000 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 42,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,250 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 21,250 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 43,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,550 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 21,550 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 43,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,850 )�	 ����	
�����*�+�*+���,� 
  ��"������ ����� 21,850 )�	 ����	
��� )
� 
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 ���� 1 - ���� 2 	
�������	������������������������ 
 ���� 3 ���� ������ ��� 82,200 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,100 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 4 ���� ������ ��� 82,400 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,200 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 5 ���� ������ ��� 82,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 6 ���� ������ ��� 83,000 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,500 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 7 ���� ������ ��� 83,300 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,650 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 8 ���� ������ ��� 83,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 41,850 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 9 ���� ������ ��� 84,200 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 42,100 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 10 ���� ������ ��� 84,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 42,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 11 ���� ������ ��� 85,300 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 42,650 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 12 ���� ������ ��� 86,000 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 43,000 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 13 ���� ������ ��� 86,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 43,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 14 ���� ������ ��� 87,600 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 43,800 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 15 ���� ������ ��� 88,500 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 44,250 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 16 ���� ������ ��� 89,500 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 44,750 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 17 ���� ������ ��� 90,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 45,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 18 ���� ������ ��� 91,900 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 45,950 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 19 ���� ������ ��� 93,300 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 46,650 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
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 ���� 20 ���� ������ ��� 94,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 47,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 21 ���� ������ ��� 96,300 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 48,150 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 22 ���� ������ ��� 97,800 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 48,900 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 23 ���� ������ ��� 99,400 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 49,700 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 24 ���� ������ ��� 101,100 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 50,550 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 25 ���� ������ ��� 102,600 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 51,300 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 26 ���� ������ ��� 104,100 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 52,050 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 27 ���� ������ ��� 105,500 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 52,750 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 28 ���� ������ ��� 106,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 53,350 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 29 ���� ������ ��� 107,700 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 53,850 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 30 ���� ������ ��� 108,500 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 54,250 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 31 ���� ������ ��� 109,200 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 54,600 $�� 	
�������$���,	
�������,'��,	
������� 
 ���� 32 ���� ������ ��� 109,600 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 54,800 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 33 ���� ������ ��� 109,900 $�� %&'��()	��'�*�� 
  ���� ������ ��� 54,950 $�� 	
�������$���,	
�������,'�� 
 ���� 34 - ���� 35    	
�������	������������������������ 
'����1')�2�� �  ����  P1    ��1')�2�� �����$(���   ������ ��� 28,000  $�� 
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#��#���"�- .����	 
 ���� 1 - ���� 7 	
�������	��������������������������������� �!��" #���$� 
 ���� 3 ��$������" ���� 33,400 )�� ���������������)*$$� 
 ���� 8 ��$������" ���� 103,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 51,700 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 9 ��$������" ���� 103,700 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 51,850 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 10 ��$������" ���� 104,000 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 52,000 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 11 ��$������" ���� 104,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 52,200 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 12 ��$������" ���� 104,900 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 52,450 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 13 ��$������" ���� 105,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 52,700 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 14 ��$������" ���� 105,900 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 52,950 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 15 ��$������" ���� 106,600 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 53,300 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 16 ��$������" ���� 107,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 53,700 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 17 ��$������" ���� 108,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 54,100 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 18 ��$������" ���� 109,100 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 54,550 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 19 ��$������" ���� 110,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 55,100 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 20 ��$������" ���� 111,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 55,700 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 21 ��$������" ���� 112,700 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 56,350 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 
 
 
 
 
 



 
 ���� 22 ��$������" ���� 114,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 57,100 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 23 ��$������" ���� 115,700 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 57,850 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 24 ��$������" ���� 117,400 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 58,700 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 25 ��$������" ���� 119,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 59,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 26 ��$������" ���� 121,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 60,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 27 ��$������" ���� 123,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 61,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 28 ��$������" ���� 125,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 62,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 29 ��$������" ���� 127,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 63,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
 ���� 30 ��$������" ���� 129,200 )�� ,-���*�	����.�� 
  ��$������" ���� 64,600 )�� 	
������")���, 	
����������� 
    ����  31 	
�������	����������� �!��" #���$� 
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 ���� 1-7 �	��
��
���������������
��������������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 25,300 *�
 
��������������*+##� 
 ���� 5 �#�����!���� 69,800 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 34,900 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 6 �#�����!���� 70,000 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,000 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 7 �#�����!���� 70,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,100 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 8 �#�����!���� 70,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,250 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 9 �#�����!���� 70,800 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,400 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 10 �#�����!���� 71,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,550 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 11 �#�����!���� 71,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 35,750 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 12 �#�����!���� 72,000 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 36,000 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 13 �#�����!���� 72,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 36,250 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 14 �#�����!���� 73,000 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 36,500 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 15 �#�����!���� 73,700 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 36,850 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 16 �#�����!���� 74,400 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 37,200 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 17 �#�����!���� 75,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 37,600 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 18 �#�����!���� 76,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 38,050 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
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 ���� 19 �#�����!���� 77,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 38,550 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 20 �#�����!���� 78,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 39,050 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 21 �#�����!���� 79,300 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 39,650 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 22 �#�����!���� 80,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 40,250 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 23 �#�����!���� 81,800 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 40,900 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 24 �#�����!���� 83,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 41,550 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 25 �#�����!���� 84,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 42,250 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 26 �#�����!���� 85,900 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 42,950 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 27 �#�����!���� 87,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 43,600 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 28 �#�����!���� 88,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 44,250 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 29 �#�����!���� 89,600 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 44,800 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 30 �#�����!���� 90,700 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 45,350 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 31 �#�����!���� 91,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 45,750 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 32 �#�����!���� 92,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,100 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 33 �#�����!���� 92,800 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,400 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
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 ���� 34 �#�����!���� 93,100 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,550 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 35 �#�����!���� 93,400 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,700 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 36 �#�����!���� 93,500 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,750 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 37 �#�����!���� 93,600 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,800 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 38 �#�����!���� 93,700 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 46,850 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 39 �#�����!���� 94,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 47,100 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 40 �#�����!���� 94,700 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 47,350 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 41 �#�����!���� 95,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 47,600 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 42 �#�����!���� 95,700 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 47,850 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 43 �#�����!���� 96,200 *�
 /0���+������1�� 
  �#�����!���� 48,100 *�
 �	��
���!*���, �	��
�������� 
 ���� 44 - �������    �	��
��
��������������� �!�"��#� 
   
  
 



�����������	 	)-1�)-�� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 29 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,���-"���� 
  ����  2-3 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 4 �#�����!���� 35,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 35,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5-6 �#�����!���� 36,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 6 �#�����!���� 35,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 35,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7-8 �#�����!���� 36,400 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 8 �#�����!���� 35,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 35,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9-10 �#�����!���� 36,700 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 10 �#�����!���� 35,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 36,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11-12 �#�����!���� 37,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 12 �#�����!���� 36,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 36,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13-14 �#�����!���� 37,700 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 14 �#�����!���� 37,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 37,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15-16 �#�����!���� 38,400 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 16 �#�����!���� 37,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 38,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17-18 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 18 �#�����!���� 38,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19-20 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 21 �#�����!���� 39,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 40,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 41,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 41,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 42,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28-29 �#�����!���� 45,400 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 



 �����������	 	�  6���) ����� # 
 ����!    
�"�#� )(�'�(! �"��$� )(�'�(! 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 8 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 5���  �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 1 ��������������� 40,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
  ��������������� 10,500 ��� �3��$%)+�!*�� 
 
�� 2 ��������������� 40,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,350 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 41,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 41,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,750 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 42,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,000 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 42,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 43,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 43,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,850 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 



 �����������	 	�  6���) ����� � 
 ����!    
�"�#� )(�'�(! �"��$� )(�'�(! 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 8 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 5���  �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 1 ��������������� 40,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
  ��������������� 6,625 ��� �3��$%)+�!*�� 
 
�� 2 ��������������� 40,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,350 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 41,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 41,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,750 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 42,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,000 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 42,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 43,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 43,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,850 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 



 �����������	 	�  6���) ����� �� 
 ����!    
�"�#� )(�'�(! �"��$� )(�'�(! 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 8 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 5���  �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 1 ��������������� 40,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
  ��������������� 10,500 ��� �3��$%)+�!*�� 
 
�� 2 ��������������� 40,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,350 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 41,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 41,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 20,750 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 42,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,000 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 42,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,250 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 43,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,550 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 43,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 21,850 ��� �3��$%+*���������
��,�3��$%����$!� 



 �����������	 	
 ���	 ��������� ����� 1-6 
�
�����    
����� ������� ������ ���� !" 
#�����	 ������$������ �����%&� 8 ���� 
����
�!� ��( 8 �����$��)* 2555 
����!� ��-�������$.*�/����	 
 ����� 1-3 
  	
�� 1 ��������
��������������������������������� !�"��#!$����� 
 ����� 1-5 
 	
�� 1 ���������#!���� 38,500 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 19,250 )�� ��������#)��� 
 	
�� 2 ���������#!���� 38,800 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 19,400 )�� ��������#)��� 
 	
�� 3 ���������#!���� 39,100 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 19,550 )�� ��������#)��� 
 	
�� 4 ���������#!���� 39,500 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 19,750 )�� ��������#)��� 
 	
�� 5 ���������#!���� 40,000 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 20,000 )�� ��������#)��� 
 	
�� 6 ���������#!���� 40,500 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 20,250 )�� ��������#)��� 
 	
�� 7 ���������#!���� 41,000 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 20,500 )�� ��������#)��� 
 	
�� 8 ���������#!���� 41,600 )�� *+��	,�
���-
� 
  ���������#!���� 20,800 )�� ��������#)��� 
 ����� 6 
 	
�� 1 ���������#!���� 46,200 )�� *+��	,��3$	����! 
 	
�� 2 ���������#!���� 45,700 )�� *+��	,��3$	����! 
 ��������������4� ��������
���������� !�"��#!$����� 



ชื่ออาคารชุด ดี คอนโด รามอินทรา อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
ที่ตั้ง    
ต าบล ท่าแร้ง อ าเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 อาคาร เอ 
  ชั้น  1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 อาคารบ,ีซี,ดี 
  ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
   ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท ห้องชุดพักอาศยั 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ดี คอนโด รามอินทรา อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
ที่ตั้ง    
ต าบล ท่าแร้ง อ าเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 
   ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ดี คอนโด ออนนุช - สุวรรณภูมิ อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดกระบงั อําเภอ ลาดกระบงั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร ซี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 

 อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
   ชั้น  1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 

   อาคารสระวายน้ํา 2 อาคาร พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด ดี ซี ทาวเวอร อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด ดีไซน คอนโดมิเนียม รัชดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้นใตดิน-ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ดี ดี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถยนตสวนกลางและสวนบุคคล
  1-3(บางสวน) เปนที่จอดรถยนตสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 1792
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียงและสวน
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสวน
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมในชั้นสระวายนํ้ าเลขที่ 1792/23

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสวน
ชั้น 13(12เอ)-16 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียงและสวน
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
    ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
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 ชื่ออาคารชุด ดี แอล วี ทองหลอ 20 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน (พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาท 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ดีพรอม คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ดี 65 คอนโดมิเนียม A อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง (ที1่1พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ดุลิยา ซาริสมา อาคาร เอ-ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุลยิา พาวิลเลี่ยน อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ดุลยิา พาวิลเลี่ยน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ดุลิยา เพลส อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุลิยา เพลส อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุลิยา เพลส อาคาร เอ,ดี,อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุลิยา เพลส 2 อาคาร เค
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุสิต คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกระบือ อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ดุสิต อเวนิว อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล วชิรพยาบาล อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น กราวด - 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ลักษณะ 2 ชั้น
กราวด เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/24-33,123/55-65
ชั้น ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 123/24-33
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดเลขที่ 123/88-99,123/121-132
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/155-165,123/187-198

อาคาร 2
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/7-23,123/39-54(หองชุดดานนอก)
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดเลขที่ 123/71-87,123/105-121
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/138-154,123/172-186
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/2-6,123/34-38(หองชุดดานนอกทางทิศตะวันตก)
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดเลขที่ 123/66-70,123/100-104
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดเลขที่ 123/133-137,123/167-171



ชื่ออาคารชุด ดุสิตา เพลินจิต อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน  1-2 เปนที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 1049/01-02
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 1049/03-04

   ชั้น4 เปนที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด เดนนคร เรสซิเดนซ       อาคาร เอ-ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12,8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

อาคาร บี,ซี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
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 ���� 1 ����	���
��	�� 21,500 ��� ���
�����#$������  �4�') 62/1-62/8 
  ����	���
��	�� 10,750 ��� ����'�
 
 ���� 1 ����	���
��	�� 17,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,950 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,000 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,100 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 18,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,200 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 18,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,300 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,400 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,550 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,650 ��� ����'�
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 ���� 1 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
����������� 
����� 3 
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 ���� 2 ����	���
��	�� 36,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 36,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 37,100 ��� ���
����������� 
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��	�� 37,500 ��� ���
����������� 
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 1 ��!������������ 30,100 &�� '(���)������*�� 
 ���� 2 ��!������������ 30,300 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 15,150 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 3 ��!������������ 30,500 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 15,250 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 4 ��!������������ 30,800 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 15,400 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 5 ��!������������ 31,200 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 15,600 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 6 ��!������������ 31,600 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 15,800 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 7 ��!������������ 32,000 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 16,000 &�� �����	
���&	�� 
 ���� 8 ��!������������ 32,400 &�� '(���)������*�� 
  ��!������������ 16,200 &�� �����	
���&	�� 



ชื่ออาคารชุด เดอะกรีน วิว อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ทุ่งสองห้อง อ าเภอ หลักสี่ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง    5  ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท ห้องชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะเกเบิ้ลการเดนท เทอเรสเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอมสวนบุคคล
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 53,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 53,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,750 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 53,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,950 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 54,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,250 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 6 ��!������������ 55,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 7 ��!������������ 55,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,900 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 8 ��!������������ 56,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 28,250 (�� �����	
���(	�� 
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    ��������	� 1-2, ���� 1 ��������������������������� !��"������������#$�%��&$	���'� 
 ���� 1 ��'������&$���� 69,400 ,�� -�!��.����!�/�� 
 ���� 2 ��'������&$���� 69,800 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 34,900 ,�� ���������&,��� 
 ���� 3 ��'������&$���� 70,500 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 35,250 ,�� ���������&,��� 
 ���� 4 ��'������&$���� 71,200 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 35,600 ,�� ���������&,��� 
 ���� 5 ��'������&$���� 72,000 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 36,000 ,�� ���������&,��� 
 ���� 6 ��'������&$���� 72,900 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 36,450 ,�� ���������&,��� 
 ���� 7 ��'������&$���� 73,800 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 36,900 ,�� ���������&,��� 
 ���� 8 ��'������&$���� 74,800 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 37,400 ,�� ���������&,��� 
   �������45� ���������������������#$�%��&$	���'� 
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����'��
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������� �� 	� 
� 
  ��� 1 ����������������ก�����������
���� �����ก���!"�#���"$����� 
  ���� �����" ��� 48,000 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 24,000 ��� ������������� 
 ��� 2 ���� �����" ��� 48,300 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 24,150 ��� ������������� 
 ��� 3 ���� �����" ��� 48,700 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 24,350 ��� ������������� 
 ��� 4 ���� �����" ��� 49,200 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 24,600 ��� ������������� 
 ��� 5 ���� �����" ��� 49,800 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 24,900 ��� ������������� 
 ��� 6 ���� �����" ��� 50,400 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 25,200 ��� ������������� 
 ��� 7 ���� �����" ��� 51,100 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 25,550 ��� ������������� 
 ��� 8 ���� �����" ��� 51,800 ��� )*���+
��ก��,�� 
  ���� �����" ��� 25,900 ��� ������������� 



ชื่ออาคารชุด เดอะ เครส ร่วมฤดี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ลุมพินี อ าเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 92,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท พื้นที่วางแอร์ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 93,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท พื้นที่วางแอร์ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พื้นที่วางแอร์ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 95,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท พื้นที่วางแอร์ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 96,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 48,150 บาท พื้นที่วางแอร์ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 97,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 48,750 บาท พื้นที่วางแอร์ 
  ชั้น 8 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางไมป่ระเมินราคา 
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 *+���,������1�� 
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  �#�����!���� 26,600 )�
 �	��
���!)��� 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ       อาคาร   A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท,ถนนพญาไท(พญาไท)     อําเภอ     ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร         อาคารสูง   33   ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร A, B 
    ชั้นลาง - ชั้นที่ 7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 อาคาร B 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร A, B 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A, 12B ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ      อาคาร    A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท, ถนนพญาไท (พญาไท)   อําเภอ    ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร         อาคารสูง  33   ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
        อาคาร B 
 ชั้น 23, 24 ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
        อาคาร A 
 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32, 33 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบสองชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  



 ชื่ออาคารชุด เดอะคอมพลีท นราธิวาส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
  ชั้น 1 - ชั้น 9 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะคอมพลีท นราธิวาส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 76,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะคาโดแกน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 2 ควบชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 4 ควบชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร



ชื่ออาคารชุด เดอะคริส อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด เดอะคริส 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะคริส 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ ทรีโอ การเดน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-5 ที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
  ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท ทางรถวิ่งเฉพาะชั้นจอดรถชั้นที่ 4บี 5เอ 5บี 
 สวนควบของหองชุดเลขที่ 56/1, 56/24, 56/2 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ โคโลนี ลุมพินี ปารค อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้นใตดิน-ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ชั้นใตดิน-ชั้นท่ี 1 ราคาตารางเมตรละ 29,580 บาท พ้ืนท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 96,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 96,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 97,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 98,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 99,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 101,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 102,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



   
 ชื่ออาคารชุด เดอะ โคโลนี่ สุขุมวิท 11 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ(บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น  2-6 95,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น  7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ปลูกตนไม 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ โคลเวอร ทองหลอ อาคาร A, B,C,D,E 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร A,B,C,D,E 
   ชั้น ใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร A 
 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร D 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร B,C,D,E 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร A,B,C,D,E 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ ซิกเนเจอร เรสซิเดนซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนในฝงเหนือ อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดสวนควบของหองชุดเลขที่ 6/22 
   ชั้น 1 55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 81,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 81,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 84,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะซลิค พหลโยธิน อารีย 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน (สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะซีด้ พหลโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ เน็กซ คอนโดมิเนียม ลาดพราว 44 อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต)  อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                  อาคารสูง  9    ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร B 
 ชั้นใตดิน 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 อาคาร A,B 
   ชั้น 1 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะเน็กซ การเดนท สูท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร,พ้ืนท่ีปลูกตนไม,พ้ืนที่โถงหนาหองชุด 



ชื่ออาคารชุด เดอะ ซี้ด เมมโมรี ่สยาม อาคาร เอ,บี 
ที่ตั้ง    
ต าบล วังใหม่(ปทุมวัน) อ าเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง   8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น ใต้ดิน พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 93,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 94,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 95,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 96,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 97,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 99,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 100,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะเซ็นเตอร ทาวน คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนนอก อํ าเภอ หวยขวาง (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เซสท อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคารเอ 
   ใตดินชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 48,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เซสท อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 28    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคารบี 
   ชั้นใตดิน 1-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด โซซิโอ ร่วมฤดี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล ปทุมวัน(บางกะปืฝั่งใต้) อ าเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
   ชั้นใต้ดิน - ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 91,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 92,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 93,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 94,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 95,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 96,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 97,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะทรีโอ การเดน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-5 เปนที่จอดรถสวนบุคคลและที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น  6-9 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น  10-13 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น  14-17 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น  18-21 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

    ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท  บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท ทางรถวิ่งเฉพาะชั้นจอดรถชั้นที่ 4บี 5เอ 5บี สวนควบของหองชุด

เลขท่ี 56/1,56/24,56/2 ตามลํ าดับ



ชื่ออาคารชุด เดอะ เทมโป รวมฤด ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี(บางกะปฝงใต),ลุมพินี อําเภอ บางกะป,ปทุมวัน,ปทุมวนั(บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 27,900 บาท 
   ชั้น  ใตดิน-1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 91,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 93,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 95,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 96,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่นอกหองชุด 



ชื่ออาคารชุด เดอะเทรนด คอนโดทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คันนายาว (คลองเกร็ด) อําเภอ คันนายาว (บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เทรนดี ้ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคารสํานักงาน 
 ชั้น 1,1A ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 11,11A-14 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 27-29 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 อาคารพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,650 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,850 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เทรนดี ้ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
   ชั้น 17,18 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท ระเบียง/ที่วางแอร 
                                                     ที่จอดรถยนตสวนบุคคล คันละ 105,000 บาท 

 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ นายน เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองบอน อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะเน็กซ์ การ์เด้นท์ มิกซ์ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล บางจาก,พระโขนง(บางจาก) อ าเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,350 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พื้นที่หน้าห้อง,พื้นที่ระเบียง,พื้นที่วางแอร์,พื้นที่ปลูกต้นไม ้



 ชื่ออาคารชุด เดอะ ไนน คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะนิช ซติี้ ลาดพราว 130 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองจั่น อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ, บี 
  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะนิช รัชดา-หวยขวาง อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะนิช ลาดพราว 48 อาคาร 1 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะนิช สุขุมวิท 49 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,050 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,650 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,200 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้นดาดฟา พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะนิช ตากสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หิรัญรูจี(บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ ธนบุรี(บางลาํพูลาง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2 - ชั้น 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 56,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,050 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ เน็กซ คอนโดมิเนียม ลาดพราว 44 อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต)  อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                  อาคารสูง  9    ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร B 
 ชั้นใตดิน 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 อาคาร A,B 
   ชั้น 1 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะเน็กซ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท    อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก    อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร    อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด เดอะแนเซอรัล เพลส สวีทงามดูพลี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน2-ใตดิน1 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 16
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



  ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อค นราธิวาส                   อาคาร ดี และ อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงวัดดอน อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อค นราธิวาส 2 อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงวัดดอน อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อค สาทร - ตากสิน อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร(บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อค สุขุมวิท 43 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 เปนทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อค สุขุมวิท 61 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เดอะแบงค็อคทรัพย อาคาร A B และ C
ที่ตั้ง
ตํ าบล สี่พระยา อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ชื่ออาคารชุด เดอะ พาโน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางโพงพาง อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 57 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้น 8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 25,920 บาท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 1, 2 ราคาตารางเมตรละ 86,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 1, 2, 3 ราคาตารางเมตรละ 87,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 3 ชั้นควบ (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 85,300 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 85,500 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 3, 4 ราคาตารางเมตรละ 86,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 3, 4, 5 ราคาตารางเมตรละ 87,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 3 ชั้นควบ (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 85,900 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 86,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 5, 6 ราคาตารางเมตรละ 87,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 



 ชื่ออาคารชุด เดอะพรีมิโอคอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จรเขบัว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง  
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 

 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ พาโน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางโพงพาง อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 57 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 87,100 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 88,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 44,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 87,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน LOW RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
   ชั้น 9 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 68,400 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 34,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 71,300 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 35,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 72,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 73,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ พาโน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางโพงพาง อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 57 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 75,400 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 76,600 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 77,900 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 38,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 81,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 40,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 82,900 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 41,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 84,000 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 84,900 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 85,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 42,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 86,400 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ พาโน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางโพงพาง อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 57 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 87,300 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 87,500 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 87,600 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 87,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 87,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 43,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 88,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 88,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 44,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 89,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 89,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 44,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 90,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 91,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ พาโน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางโพงพาง อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 57 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 42 ราคาตารางเมตรละ 91,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 45,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 43 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 44 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 45 ราคาตารางเมตรละ 93,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 46 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 47 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 48 ราคาตารางเมตรละ 94,700 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 47,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 49 ราคาตารางเมตรละ 95,200 บาท หองชุดพักอาศัย (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 50,51 ราคาตารางเมตรละ 96,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 48,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 51,52 ราคาตารางเมตรละ 97,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 53, 54, 55 ราคาตารางเมตรละ 99,200 บาท เพนทเฮาสแบบ 3 ชั้น (อาคารในโซน HIGH RISE) 
  ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร/สระวายน้ําสวนบุคคล/ทางเดินและสวนหยอม/ 
 สวนหยอม/ปลูกตนไม/กะบะตนไม 
 ชั้น 56 - 57    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
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 ���� 1 - ����  6 	
�������	���������� ����������������������� �!��" #���$� 
 ���������������%&$$� �����" ���� 13,350 %�� 
 ���� 4 ��$������" ���� 40,800 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 20,400 %�� 	
������"%��� 
  ��$������" ���� 30,600 %�� 	
����-.��"�1%2�� 
 ���� 5 ��$������" ���� 40,900 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 20,450 %�� 	
������"%��� 
 ���� 6 ��$������" ���� 41,100 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 20,550 %�� 	
������"%��� 
 ���� 7 ��$������" ���� 41,200 %�� -.���&�	����/�� 
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  ��$������" ���� 20,700 %�� 	
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 ���� 9 ��$������" ���� 41,600 %�� -.���&�	����/�� 
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������"%��� 
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  ��$������" ���� 21,200 %�� 	
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 ���� 12A ��$������" ���� 42,700 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 21,350 %�� 	
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 ���� 14 ��$������" ���� 43,100 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 21,550 %�� 	
������"%��� 
 ���� 15 ��$������" ���� 43,500 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 21,750 %�� 	
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 ���� 19 ��$������" ���� 45,700 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 22,850 %�� 	
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 ���� 20 ��$������" ���� 46,400 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 23,200 %�� 	
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 ���� 21 ��$������" ���� 47,100 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 23,550 %�� 	
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������"%��� 
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  ��$������" ���� 25,100 %�� 	
������"%��� 
 ���� 26 ��$������" ���� 51,000 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 25,500 %�� 	
������"%��� 
 ���� 27 ��$������" ���� 51,700 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 25,850 %�� 	
������"%��� 
 ���� 28 ��$������" ���� 52,400 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 26,200 %�� 	
������"%��� 
 ���� 29 ��$������" ���� 53,000 %�� -.���&�	����/�� 
  ��$������" ���� 26,500 %�� 	
������"%��� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ชื่ออาคารชุด เดอะพารคชดิลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 4 ราคา 282,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้นใตดิน 3 ราคา 282,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้นใตดิน 2 ราคา 282,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้นใตดิน 1 ราคา 282,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น G ราคา 282,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 108,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 90,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 90,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 90,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 91,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 91,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 91,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 92,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 93,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 93,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 94,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 95,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 96,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะพารคชดิลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 97,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 98,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 99,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 100,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 102,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 104,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 105,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 107,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 109,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 110,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 112,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 114,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 115,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 116,800 บาท หองชดุพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/210, 1/211 
  ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 118,100 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/115, 1/116 
  ราคาตารางเมตรละ 59,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 28-29 ราคาตารางเมตรละ 119,200 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/212, 1/213 
  ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะพารคชดิลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 30-31 ราคาตารางเมตรละ 120,100 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/214, 1/215 
  ราคาตารางเมตรละ 60,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32-33 ราคาตารางเมตรละ 120,800 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/216, 1/217 
  ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 34-35 ราคาตารางเมตรละ 121,300 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 1/218, 1/219 
  ราคาตารางเมตรละ 60,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  

 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ ตากสิน  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล บุคคโล    อ าเภอ ธนบุรี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร    อาคารสูง 34 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,900 บาท ห้องชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้น 1-7 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลาง และทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท   พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พื้นที่ระเบียง 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ แกรนด์ ตากสิน  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล บุคคโล    อ าเภอ ธนบุรี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร    อาคารสูง 34 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 
   ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท   พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 64,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
   ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พื้นที่ระเบียง 
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��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 25,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,750 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,500 ��� �')*���+��	1,-.����� 



�����������	 �	�����-�C�!	- 5 ����� 8,9,10 
�������    
����� ������ '����( 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,800 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 23,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,900 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 24,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,000 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 24,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,100 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 24,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,250 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 24,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 25,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,750 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,500 ��� �')*���+��	1,-.����� 



�����������	 �	�����-�C�!	- 6 ����� 11,12 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,300 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,500 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,600 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,750 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,900 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,100 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� �����') 1 



�����������	 �	�����-�C�!	- 7 ����� 13 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,300 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,500 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,600 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,750 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,900 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,100 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� �����') 1 



 �����������	 	�� ���6�:�!	6 ���	�-�<���� ����� 

�������    

����� ������ (���!�����) ���)� =!���� 

���'*�	 ,�����-'�!�� �����./� 29 ���! 

*�!���2��,�3 8 �����- 2552 

����2��-�!��!����56'7����	 
 ���� 1-6 ����	
�	�������������������	
����������������������� �!���"� 
  ��"������ ����� 11,500 )�	 ����	
�������������),""� 
    ���� 7 ����	
�	������������������ �!���"� 
 ���� 3 ��"������ ����� 37,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 18,850 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 37,800 )�	 *+���,�����-� 
                                  ��"������ ����� 18,900 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 37,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 18,950 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 38,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,050 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 38,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,100 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 38,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,200 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 9 ��"������ ����� 38,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,300 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 10 ��"������ ����� 38,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,450 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 11 ��"������ ����� 39,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,550 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 12 ��"������ ����� 39,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,750 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 12A ��"������ ����� 39,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 19,900 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 14 ��"������ ����� 40,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ �����                 20,100 )�	   ����	
��� )
� 
 ���� 15 ��"������ ����� 40,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 20,300 )�	 ����	
��� )
� 
   ����16 ��"������ ����� 41,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 20,550 )�	 ����	
��� )
� 
   ����17 ��"������ ����� 41,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 20,800 )�	 ����	
��� )
� 
 
 
 



 �����������	 	�� ���6�:�!	6 ���	�-�<���� ����� 

�������    
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����2��-�!��!����56'7����	 
  
 ���� 18 ��"������ ����� 42,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,100 )�	 ����	
��� )
�   
  ���� 19 ��"������ ����� 42,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,400 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 20 ��"������ ����� 43,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,750 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 21 ��"������ ����� 44,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,100 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 22 ��"������ ����� 44,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 23 ��"������ ����� 45,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,800 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 24 ��"������ ����� 46,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,200 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 25 ��"������ ����� 47,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,550 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 26 ��"������ ����� 47,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,900 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 27 ��"������ ����� 48,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 24,200 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 28 ��"������ ����� 49,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 24,500 )�	 ����	
��� )
� 
  ���� 29 ��"������ ����� 49,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 24,700 )�	 ����	
��� )
� 
 
 
 
 
 
 
 



 �����������	 
	���� ��� ��	����� 15 ����� 
������    
����� �����(������� !"�
#$��) ���
&� �����'� 
���#��	 '���
���#�$�� �����()� 7 ���$ 
��$��+��'�, 11 �$��� 2554 
����+��
�/$��$����01#�����	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 62,700 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,350 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 63,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 63,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,800 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 64,300 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,150 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 6 ��!������������ 65,000 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,500 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 7 ��!������������ 65,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,900 (�� �����	
���(	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด เดอะพัลซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น1 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางและสระวายน้ําทรัพยสวนกลาง

                                                                      ไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียงและที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด เดอะพัลซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



�����������	 �	��������" 49 ����� 
�������    
����� ������ ��1!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 15 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� �7���$� ����	���
��	�� 43,300 ��� ��#$������  (���1����.$-�) 
 ���� �� ����	���
��	�� 32,500 ��� ,<����
��  (,	F�$E�.$-�) 
 ���� 1 ����	���
��	�� 36,100 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 36,200 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 36,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 36,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 36,800 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 37,000 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 37,200 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 37,500 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 38,100 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 38,500 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 38,900 ��� ���
����������� 
 ���� 14 ����	���
��	�� 39,300 ��� ���
����������� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 39,800 ��� ���
����������� 



 �����������	 �	�,  �%������ ����� 
 ����!    
�"�#� #�!�"�$*�9�! �"��$� ���!)�� 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 8 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 1 �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�(����!()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 2 ��������������� 56,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,350 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 57,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,550 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 57,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 58,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 29,100 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 58,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 29,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 59,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 29,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 60,400 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 30,200 ��� �3��$%����$!� 



ชื่ออาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล ถนนพญาไท (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
สวนพาณิชยกรรม

  ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 170,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท พื้นที่ใตบันไดเลื่อน(ของหองชุดเลขที่ 222/1264, 222/1265)

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 180,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท พื้นที่ดานหนาอาคาร (ของหองชุดเลขที่ 222/1253, 222/1269,

                                                                              222/1270)
ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท พื้นที่ดานขางบันไดเล่ือน (ของหองชุดเลขที่ 222/1254)
ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท พื้นที่ดานหลังลิฟทคอนโด (ของหองชุดเลขที่ 222/1253)

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 170,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท พื้นที่ดานขางบันไดเล่ือน (ของหองชุดเลขที่ 222/1254)

สวนพักอาศัย, สํานักงาน, พลาซา, ศูนยอาหาร และโกดังเก็บของ
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดสํานักงาน, พลาซา, ศูนยอาหาร

ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พื้นที่ดานขางบันไดเล่ือน (ของหองชุดเลขที่ 222/1254)
ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พื้นที่หองเก็บของ (ของหองชุดเลขที่ 222/1475)
ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พื้นที่ดานหลังลิฟท (ของหองชุดเลขที่ 222/1476)

ชั้น 7-11 ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท หองชุดโกดังเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ดานหลังลิฟท(ของหองชุดเลขที่ 222/1477, 222/1478,

222/1479, 222/1480
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ใตหลังคาหองชุดชั้นที่ 12 (ของหองชุดเลขที่ 222/1517-222/1526)

ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ (คันละ 15 ตารางเมตร)



 ชื่ออาคารชุด เดอะ พอยท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ���� 1-7 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 1 ��"������ ����� 100,600 )�	 *+���,���7!����� 
 ���� 8 ��"������ ����� 80,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,450 )�	 ����	
�������� 
 ���� 9 ��"������ ����� 81,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,550 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,550 )�	 ����	
�������� 
 ���� 10 ��"������ ����� 81,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,700 )�	 ����	
�������� 
 ���� 11 ��"������ ����� 81,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 40,850 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 40,850 )�	 ����	
�������� 
 ���� 12 ��"������ ����� 82,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,000 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,000 )�	 ����	
�������� 
 ���� 13 ��"������ ����� 82,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,200 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,200 )�	 ����	
�������� 
 ���� 14 ��"������ ����� 82,800 )�	 *+���,������-� 
             ��"������ ����� 41,400 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,400 )�	 ����	
�������� 
 ���� 15 ��"������ ����� 83,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,700 )�	 ����	
�������� 
 ���� 16 ��"������ ����� 83,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 41,950 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 41,950 )�	 ����	
�������� 
 ���� 17 ��"������ ����� 84,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 42,300 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 42,300 )�	 ����	
�������� 
 ���� 18 ��"������ ����� 85,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 42,650 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 42,650 )�	 ����	
�������� 
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 ���� 19 ��"������ ����� 86,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 43,100 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 43,100 )�	 ����	
�������� 
 ���� 20 ��"������ ����� 87,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 43,550 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 43,550 )�	 ����	
�������� 
   ����21 ��"������ ����� 88,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 44,050 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 44,050 )�	 ����	
�������� 
   ����22                      ��"������ ����� 89,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 44,650 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 44,650 )�	 ����	
�������� 
   ����23                       ��"������ ����� 90,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 45,250 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 45,250 )�	 ����	
�������� 
   ����24                       ��"������ ����� 91,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 45,900 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 45,900 )�	 ����	
�������� 
   ����25                      ��"������ �����               93,200  )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 46,600 )�	 ����	
��� )
� 
                                  ��"������ ����� 46,600 )�	 ����	
�������� 
   ����26                      ��"������ �����               94,700  )�	 *+���,������-� 
                                  ��"������ ����� 47,350 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 47,350 )�	 ����	
�������� 
   ����  27                    ��"������ �����               96,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 48,150 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 48,150 )�	 ����	
�������� 
   ����  28                   ��"������ �����               97,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 48,950 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 48,950 )�	 ����	
�������� 
   ����  29                   ��"������ �����               99,500  )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 49,750 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 49,750 )�	 ����	
�������� 
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 ���� 30,31 ��"������ ����� 102,000 )�	 *+���,��)) ��	� 3+��� 
  ��"������ ����� 51,000 )�	 ����	
��� )
� 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะ ไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล สามเสนนอก อ าเภอ ห้วยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
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����/��
�'�������,�$5����	 
 ���� ����	�-1 ������������������������������������������� !�"��#!	���$� 
 ���� 2 ��$������#!���� 68,200 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 34,100 +�� ��������#+��� 
 ���� 3 ��$������#!���� 68,700 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 34,350 +�� ��������#+��� 
 ���� 4 ��$������#!���� 69,300 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 34,650 +�� ��������#+��� 
 ���� 5 ��$������#!���� 70,000 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 35,000 +�� ��������#+��� 
 ���� 6 ��$������#!���� 70,800 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 35,400 +�� ��������#+��� 
 ���� 7 ��$������#!���� 71,700 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 35,850 +�� ��������#+��� 
 ���� 8 ��$������#!���� 72,600 +�� ,����-������.�� 
  ��$������#!���� 36,300 +�� ��������#+��� 



 ชื่ออาคารชุด เดอะฟายน แอทริเวอร (สาทร-เจริญนคร17) อาคาร   เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง  อําเภอ   คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร              อาคารสูง    8     ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะฟายน แอทริเวอร (สาทร-เจริญนคร 17)   อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง   อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร     อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น  2 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะฟฟท อเวนวิ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ เมืองนนทบรุี 
จังหวัด นนทบุร ี อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะโฟรตี้ไนน พลัสทู คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน (ที่11 พระโขนงฝงเหนือ)             อํ าเภอ    วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร             อาคารสูง    8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เดอะโฟรวิงส เรสซเิดนซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน, ชั้นลาง เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 11,500 บาท 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองเก็บของ 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 2-5 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 11,500 บาท 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
   ชั้นที่ 6, ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรมแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบดูเพล็กซ 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด เดอะมาสเตอร เซ็นเธรี่ยม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
    ชั้นใตดิน, 1-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17,18 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 59,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19,20 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 30,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ชื่ออาคารชุด เดอะมาสเตอร เซ็นเธรี่ยม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 61,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 



ชื่ออาคารชุด เดอะมาสเตอร สาทร เอ็กเซ็กคูทีฟ อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตนไทร (บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร       อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เดอะมิวซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน, ชั้นที่ 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 49,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6,7 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เมดิสนั อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้น 5 145,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 71,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 71,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 72,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 74,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 75,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 76,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 76,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 77,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 78,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 79,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เมดิสนั อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 86,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 87,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 89,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 90,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 91,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 93,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 94,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 94,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 95,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 95,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 47,750 บาท พ้ืนที่วางแอรของหองชุดเลขที่ 737/149 และเลขที่ 737/150 
   
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เม็ท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ(สาทร) อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 66 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-9 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 82,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,050 บาท ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 84,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท ระเบียง, พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 85,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 85,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,850 บาท ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 86,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 87,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 88,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 88,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,450 บาท ระเบียง, พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 91,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 92,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 93,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,900 บาท ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เม็ท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ(สาทร) อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 66 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 95,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท ระเบียง 
 ชั้น 28    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 98,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,150 บาท ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 99,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,950 บาท ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 101,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 103,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 104,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 106,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท ระเบียง 
 ชั้น 35,36 ราคาตารางเมตรละ 108,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท ระเบียง,พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 109,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,550 บาท ระเบียง 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 109,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,850 บาท ระเบียง 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 110,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,050 บาท ระเบียง 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 110,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท ระเบียง 
 ชั้น 41,42 ราคาตารางเมตรละ 111,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท ระเบียง,พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 43 ราคาตารางเมตรละ 110,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท ระเบียง 
 ชั้น 44 ราคาตารางเมตรละ 111,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,650 บาท ระเบียง 
 ชั้น 45 ราคาตารางเมตรละ 111,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท ระเบียง 
 
   



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เม็ท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ(สาทร) อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 66 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 46 ราคาตารางเมตรละ 112,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,150 บาท ระเบียง 
 ชั้น 47    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 48 ราคาตารางเมตรละ 113,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,650 บาท ระเบียง 
 ชั้น 49 ราคาตารางเมตรละ 113,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท ระเบียง 
 ชั้น 50 ราคาตารางเมตรละ 114,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,150 บาท ระเบียง 
 ชั้น 51 ราคาตารางเมตรละ 114,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท ระเบียง 
 ชั้น 52 ราคาตารางเมตรละ 115,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,650 บาท ระเบียง 
 ชั้น 53 ราคาตารางเมตรละ 115,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท ระเบียง 
 ชั้น 54,55 ราคาตารางเมตรละ 117,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 58,650 บาท ระเบียง,พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 56 ราคาตารางเมตรละ 117,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,650 บาท ระเบียง 
 ชั้น 57 ราคาตารางเมตรละ 117,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท ระเบียง 
 ชั้น 58 ราคาตารางเมตรละ 118,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 59,150 บาท ระเบียง 
 ชั้น 59 ราคาตารางเมตรละ 118,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท ระเบียง 
 ชั้น 60,61 ราคาตารางเมตรละ 120,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 60,150 บาท ระเบียง,พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
 ชั้น 62 ราคาตารางเมตรละ 120,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,150 บาท ระเบียง 
 ชั้น 63 ราคาตารางเมตรละ 120,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท ระเบียง 
 ชั้น 64,65,66 ราคาตารางเมตรละ 123,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาสแบบควบ 3 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 61,650 บาท ระเบียง,พ้ืนที่สระวายน้ําสวนบุคคล 
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 32,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 16,300 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 32,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 16,450 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 33,200 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 16,600 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 33,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 16,750 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 33,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 16,950 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 34,300 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 17,150 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 34,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 17,400 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 



  ชื่ออาคารชุด เดอะรอยัล นาวินทาวเวอร                      อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน- 4 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13(12 เอ) ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองเก็บสัมภาระชั้นใตดิน



  ชื่ออาคารชุด เดอะรอยัลวิภาวดี คอนโดมิเนียม       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
   ชั้น1-4 เปนที่จอดรถสวนกลางและที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ชั้นสระวายนํ้ า
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 46/141
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ที่จอดรถสวนบุคคล(15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด เดอะรอยัล ศาลาแดง อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สีลม อําเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-8 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ที่จอดรถยนตสวนบุคคล คันละ 135,000 บาท
  ชั้น  9 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 82,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 41,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 83,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 83,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 41,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 84,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 26 และ 29 ราคาตารางเมตรละ 84,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 42,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 85,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส (หองชุดเลขที่ 79/69-79/70)

ราคาตารางเมตรละ 42,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 42,750 บาท พื้นที่รูฟการเดน
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 ���� ���	
� - 5 ���������������������������	� ������������!"�#��$"
���%� 
��%��&$	��" 
 ���� 1 ��%������$"���� 84,200 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/829, 110/831 
 ���� 1,2,3,4 ��%������$"���� 86,200 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/828 
 ���� 1,2,3,4,5 ��%������$"���� 86,200 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/830 
  ��%������$"���� 43,100 -�� ��������$-��� 
 ���� 5 ��%������$"���� 82,200 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/832-110/837 
  ��%������$"���� 41,100 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 5, 6 ��%������$"���� 83,200 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/520-110/523 
  ��%������$"���� 41,600 -�� ��������$-��� 
��%��$� 
   ����  5, 6 �������������������!"�#��$"
���%� 
��%��$�, -� 
 ���� 7 ��%������$"���� 67,700 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 33,850 -�� ��������$-��� 
 ���� 7, 8 ��%������$"���� 68,700 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 34,350 -�� ��������$-��� 
 ���� 8 ��%������$"���� 67,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 33,950 -�� ��������$-��� 
 ���� 9 ��%������$"���� 68,100 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,050 -�� ��������$-��� 
 ���� 9, 10 ��%������$"���� 69,100 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 34,550 -�� ��������$-��� 
 ���� 10 ��%������$"���� 68,300 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,150 -�� ��������$-��� 
 ���� 11 ��%������$"���� 68,600 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,300 -�� ��������$-��� 
 ���� 11, 12 ��%������$"���� 69,600 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 34,800 -�� ��������$-��� 
 ���� 12 ��%������$"���� 69,000 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,500 -�� ��������$-��� 
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��%��$�, -� 
 ���� 13 ��%������$"���� 69,300 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,650 -�� ��������$-��� 
 ���� 13, 14 ��%������$"���� 70,300 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 35,150 -�� ��������$-��� 
 ���� 14 ��%������$"���� 69,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 34,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 15 ��%������$"���� 70,300 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 35,150 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 15, 16 ��%������$"���� 71,300 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 35,650 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 16 ��%������$"���� 70,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 35,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 17 ��%������$"���� 71,400 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 35,700 -�� ��������$-��� 
 ���� 17, 18 ��%������$"���� 72,400 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 36,200 -�� ��������$-��� 
 ���� 18 ��%������$"���� 72,100 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 36,050 -�� ��������$-��� 
 ���� 19 ��%������$"���� 72,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 36,450 -�� ��������$-��� 
 ���� 19, 20 ��%������$"���� 73,900 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 36,950 -�� ��������$-��� 
 ���� 20 ��%������$"���� 73,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 36,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 21 ��%������$"���� 74,700 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 37,350 -�� ��������$-��� 
 ���� 21, 22 ��%������$"���� 75,700 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 37,850 -�� ��������$-��� 
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��%��$�, -� 
 ���� 22 ��%������$"���� 75,700 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 37,850 -�� ��������$-��� 
 ���� 23 ��%������$"���� 76,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 38,450 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 23 ��%������$"���� 92,300 -�� .����/	�0
�����" $�1��� 110/725 
  ��%������$"���� 46,150 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 24 ��%������$"���� 78,000 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 39,000 -�� ��������$-��� 
 ���� 25 ��%������$"���� 79,300 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 39,650 -�� ��������$-��� 
 ���� 26 ��%������$"���� 80,600 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 40,300 -�� ��������$-��� 
 ���� 27 ��%������$"���� 81,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 40,950 -�� ��������$-��� 
 ���� 28 ��%������$"���� 83,300 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 41,650 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 28, 29 ��%������$"���� 84,300 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 42,150 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 29 ��%������$"���� 84,500 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 42,250 -�� ��������$-��� 
��%��$� 
 ���� 29, 30 ��%������$"���� 85,500 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 42,750 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 30 ��%������$"���� 85,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 42,900 -�� ��������$-��� 
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��%��-� 
 ���� 30, 31 ��%������$"���� 86,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 43,400 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 31 ��%������$"���� 86,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 43,450 -�� ��������$-��� 
��%��$� 
 ���� 31, 32 ��%������$"���� 87,900 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 43,950 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 32 ��%������$"���� 87,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 43,950 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 32, 33 ��%������$"���� 88,900 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 44,450 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 33 ��%������$"���� 88,700 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 44,350 -�� ��������$-��� 
��%��$� 
 ���� 33, 34 ��%������$"���� 89,700 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 44,850 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 34 ��%������$"���� 89,400 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 44,700 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 34, 35 ��%������$"���� 90,400 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,200 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 35 ��%������$"���� 89,900 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 44,950 -�� ��������$-��� 
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��%��$� 
 ���� 35, 36 ��%������$"���� 90,900 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,450 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 36 ��%������$"���� 90,300 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 45,150 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 36, 37 ��%������$"���� 91,300 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,650 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 37 ��%������$"���� 90,500 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 45,250 -�� ��������$-��� 
��%��$� 
 ���� 37, 38 ��%������$"���� 91,500 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,750 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 38 ��%������$"���� 90,700 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 45,350 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 38, 39 ��%������$"���� 91,700 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,850 -�� ��������$-��� 
��%��$�, -� 
 ���� 39 ��%������$"���� 90,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 45,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 40 ��%������$"���� 90,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 45,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 40, 41 ��%������$"���� 91,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 45,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 41 ��%������$"���� 91,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 45,900 -�� ��������$-��� 
��%��-� 
 ���� 42    �������������������!"�#��$"
���%� 
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 ���� 42 ��%������$"���� 92,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 46,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 42, 43 ��%������$"���� 93,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 46,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 43 ��%������$"���� 93,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 46,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 44 ��%������$"���� 94,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 47,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 44, 45 ��%������$"���� 95,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 47,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 45 ��%������$"���� 95,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 47,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 46 ��%������$"���� 96,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 48,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 46, 47 ��%������$"���� 97,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 48,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 47 ��%������$"���� 97,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 48,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 48 ��%������$"���� 98,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 49,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 48, 49 ��%������$"���� 99,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 49,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 49 ��%������$"���� 99,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 49,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 50 ��%������$"���� 100,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 50,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 51 ��%������$"���� 101,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 50,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 52 ��%������$"���� 102,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 51,400 -�� ��������$-��� 
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��%��$� 
 ���� 53 ��%������$"���� 103,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 51,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 53, 54 ��%������$"���� 104,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 52,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 54 ��%������$"���� 104,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 52,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 55 ��%������$"���� 105,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 52,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 55, 56 ��%������$"���� 106,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 53,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 56 ��%������$"���� 106,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 53,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 57 ��%������$"���� 107,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 53,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 58 ��%������$"���� 108,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 54,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 59 ��%������$"���� 109,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 54,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 59, 60 ��%������$"���� 110,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 55,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 60 ��%������$"���� 110,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 55,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 61 ��%������$"���� 111,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 55,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 61, 62 ��%������$"���� 112,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 56,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 62 ��%������$"���� 112,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 56,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 62, 63 ��%������$"���� 113,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 56,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 63 ��%������$"���� 113,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 56,900 -�� ��������$-��� 
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��%��$� 
 ���� 53 ��%������$"���� 103,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 51,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 53, 54 ��%������$"���� 104,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 52,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 54 ��%������$"���� 104,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 52,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 55 ��%������$"���� 105,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 52,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 55, 56 ��%������$"���� 106,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 53,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 56 ��%������$"���� 106,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 53,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 57 ��%������$"���� 107,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 53,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 58 ��%������$"���� 108,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 54,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 59 ��%������$"���� 109,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 54,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 59, 60 ��%������$"���� 110,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 
  ��%������$"���� 55,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 60 ��%������$"���� 110,800 -�� .����/	����7�� 

  ��%������$"���� 55,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 61 ��%������$"���� 111,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 55,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 61, 62 ��%������$"���� 112,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 56,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 62 ��%������$"���� 112,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 56,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 62, 63 ��%������$"���� 113,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 56,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 63 ��%������$"���� 113,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 56,900 -�� ��������$-��� 
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��%��$� 
 ���� 64 ��%������$"���� 114,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 57,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 65 ��%������$"���� 115,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 57,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 65, 66 ��%������$"���� 116,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 58,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 66 ��%������$"���� 116,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 58,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 67 ��%������$"���� 117,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 58,900 -�� ��������$-��� 
 ���� 67, 68 ��%������$"���� 118,800 -�� .����/	����7���-- 2 ����%�- 

  ��%������$"���� 59,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 68 ��%������$"���� 118,800 -�� .����/	����7�� 
  ��%������$"���� 59,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 69, 70 ��%������$"���� 120,800 -�� .����/	����7���--$���$8���� 
  ��%������$"���� 60,400 -�� ��������$-��� 
 ���� 71    �������������������!"�#��$"
���%�������
� 
   

 



  ชื่ออาคารชุด เดอะรีเจนซี่           อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท เพนทเฮาส



 ชื่ออาคารชุด เดอะ รูม รัชดา- ลาดพราว อาคาร A,B,C,D 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นที่ 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร A,B,C,D 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ รูม รัชดา- ลาดพราว อาคาร A,B,C,D 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  อาคาร B,C 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะรูม สาทร - ตากสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บุคคโล (บางยี่เรือ) อําเภอ ธนบุรี (บางกอกใหญ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง  และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 9 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 10 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 11 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 12 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 13 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 14 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 15 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 16 ราคาตารางเมตรละ 67,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 17 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 18 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 19 ราคาตารางเมตรละ 70,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 20 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
          /ชั้นที่ 21... 



 - 2 - 
 

  ชั้นที่ 21 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 22 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  ชั้นที่ 23 ราคาตารางเมตรละ 74,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 62 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 2                                   พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้นที่  3                                        พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 9 ราคาตารางเมตรละ 67,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 10 ราคาตารางเมตรละ 68,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 11 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 12 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 12A ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 62 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 14 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 15 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 16 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 17 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 18 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 19 ราคาตารางเมตรละ 75,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 37,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 20 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 21 ราคาตารางเมตรละ 77,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 22 ราคาตารางเมตรละ 78,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้นที่ 23 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 64 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง, อาคารเอนกประสงค และที่จอดรถยนต 
   สวนกลางไมประเมินราคา  
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 79 อาคาร เอ, บี, ซ ี
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด เดอะไรซ อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ(บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นใตดิน 1-2 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ 55,000 บาท 
   ชั้น  1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 78,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 78,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 81,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ ล็อข แอ็ท สุขุมวิท 101/1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะลาไน สาทร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เดอะลิ้งค 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะลิ้งค 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะลิ้งค 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง, พระโขนง (บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะลิ้งค 4 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง,พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด เดอะลีเจนด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สาทร อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 และชั้นใตดิน 4 ชั้น เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

   ชั้น15-16 เปนทรัพยสวนกลาง



  ชื่ออาคารชุด เดอะเลคส       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน หองเคร่ืองทรัพยสวนกลาง
   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
   ชั้น 2-10 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น 36 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง



 ชื่ออาคารชุด เดอะลอฟท เย็นอากาศ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น  1 และชั้นใตดิน 1-2 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 64,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ชื่ออาคารชุด เดอะลอฟท เย็นอากาศ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 71,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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   ���� ���	
�,����  1-4 ��������������������� ������ !	�"������������ #$�%��&$
���'�                                                                                            
 ��� !	�"��������()''� �����&$���� 20,700 (�� 
 ���� 1, 2, 3 ��'������&$���� 78,500 (�� 0�!��)	��1
�����$ 
 ���� 1, 2, 3, 4 ��'������&$���� 78,500 (�� 0�!��)	��1
�����$ 
  ����  5, 6 ��������������������� ������ !	�"������������#$�%��&$
���'� 
 ���� 6 ��'������&$���� 63,300 (�� 0�!��)	���!�3�� 
        ��'������&$���� 31,650 (�� ���������&(��� 
 ���� 6                ��'������&$���� 31,650 (�� �����������!��4!�0�!��)	��1
�����$ 
   ���� 6 (L8A) ��'������&$���� 31,650 (�� �����������!��4!�0�!��)	��1
�����$ 
 ���� 7 ��'������&$���� 63,500 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 31,750 (�� ���������&(��� 
 ���� 8 ��'������&$���� 63,700 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 31,850 (�� ���������&(��� 
 ���� 9 ��'������&$���� 63,900 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 31,950 (�� ���������&(��� 
 ���� 10 ��'������&$���� 64,200 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 32,100 (�� ���������&(��� 
 ���� 11 ��'������&$���� 64,500 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 32,250 (�� ���������&(��� 
 ���� 12 ��'������&$���� 64,900 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 32,450 (�� ���������&(��� 
 ���� 12A ��'������&$���� 65,300 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 32,650 (�� ���������&(��� 
 ���� 14 ��'������&$���� 65,700 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 32,850 (�� ���������&(��� 
 ���� 15 ��'������&$���� 66,200 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 33,100 (�� ���������&(��� 
 ���� 16 ��'������&$���� 66,800 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 33,400 (�� ���������&(��� 
 ���� 17 ��'������&$���� 67,500 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 33,750 (�� ���������&(��� 
   ���� 18 ��'������&$���� 68,200 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 34,100 (�� ���������&(��� 
   ���� 19 ��'������&$���� 69,000 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 34,500 (�� ���������&(��� 
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 ���� 20 ��'������&$���� 69,900 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 34,950 (�� ���������&(��� 
 ���� 21 ��'������&$���� 70,800 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 35,400 (�� ���������&(��� 
 ���� 22 ��'������&$���� 71,900 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 35,950 (�� ���������&(��� 
 ���� 23 ��'������&$���� 73,000 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 36,500 (�� ���������&(��� 
 ���� 24 ��'������&$���� 74,200 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 37,100 (�� ���������&(��� 
 ���� 25 ��'������&$���� 75,400 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 37,700 (�� ���������&(��� 
 ���� 26 ��'������&$���� 76,600 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 38,300 (�� ���������&(��� 
 ���� 27 ��'������&$���� 77,900 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 38,950 (�� ���������&(��� 
 ���� 27, 28 ��'������&$���� 78,900 (�� 0�!��)	���!�3���(( 2 ����'�( 
  ��'������&$���� 39,450 (�� ���������&(��� 
 ���� 28 ��'������&$���� 79,100 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 39,550 (�� ���������&(��� 
   ���� 29 ��'������&$���� 80,200 (�� 0�!��)	���!�3�� 
  ��'������&$���� 40,100 (�� ���������&(��� 
   ���� 29, 30 ��'������&$���� 81,200 (�� 0�!��)	���!�3���(( 2 ����'�( 
  ��'������&$���� 40,600 (�� ���������&(��� 
   ���� 30, 31 ��'������&$���� 82,300 (�� 0�!��)	���!�3���((&����&9���� 
  ��'������&$���� 41,150 (�� ���������&(��� 
   ���� 32            ���������������������#$�%��&$
���'� 
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 60,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 30,200 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 60,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 30,400 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 61,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 30,700 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 62,000 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,000 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 62,700 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,350 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 63,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 31,750 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 64,300 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,150 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
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����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 12 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 2 �#�����!���� 44,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 3 �#�����!���� 44,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 44,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 44,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 45,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 45,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 46,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 46,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 47,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 48,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 48,800 )�
 *+���,������1�� 
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����$�%��)��������*��+����	 
   ����8�+�"� �#�����!���� 35,100 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 1 �#�����!���� 48,500 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 48,000 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 3 �#�����!���� 39,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 39,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 40,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 40,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 40,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 40,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 41,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 41,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 41,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 42,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 42,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 43,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 44,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 45,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 46,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 47,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 48,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 48,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 49,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 50,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 50,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
   
���������� �#�����!���� 11,500 )�
 
��������������),##� 
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 ���� 8	��$� �')*���+�����1,-.���
 
 ���� 1 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� �7���')*��,.� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 28,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� �7���')*��,.� 
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 ���� 8	��$� �')*���+�����1,-.���
/�-0����$����� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� �7���')*��,.� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 28,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� ����'�
,�').�
���7)�
0�������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� �7���')*��,.� 
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 ���� 8	��$� �')*���+�����1,-.���
/�-0����$����� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� �7���')*��,.� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 28,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� �7���')*��,.� 



�����������	 �	�� ������-E��-	���� 4/4 ����� H1,H2,H3 
�������    
����� ������ ������, 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 8	��$� �')*���+�����1,-.���
/�-0����$����� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 28,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� �7���')*��,.� 



�����������	 �	�� ������-E��-	���� 4/5 ����� I1,I2,I3 
�������    
����� ������ ������, 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 8	��$� �')*���+�����1,-.���
/�-0����$����� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 13,050 ��� �7���')*��,.� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 28,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 14,100 ��� �7���')*��,.� 



�����������	 �	�$������+7��+	3	���	+ ����� 
�������    
����� ������ ������* 
������	 ������ ������ ������!� 46 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1	��$� �45��*+,���-(./���
3�(./����� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 72,200 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 36,100 ��� ����*�
 
  ����  2-9 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0 
 ���� 10-10M ����	���
��	�� 67,700 ��� ���
�����#$������ �*��7#� 2 ����1�(./���$��� 
   ����	���
��	�� 50,775 ��� �2���*+(��/.����)�(./�����3���$�/#8����� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 56,000 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,000 ��� ����*�
 
 ���� 12 ����	���
��	�� 56,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,050 ��� ����*�
 
 ���� 13 ����	���
��	�� 56,300 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,150 ��� ����*�
 
 ���� 14 ����	���
��	�� 56,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,250 ��� ����*�
 
 ���� 15 ����	���
��	�� 56,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,400 ��� ����*�
 
 ���� 16 ����	���
��	�� 57,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,550 ��� ����*�
 
 ���� 17 ����	���
��	�� 57,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,700 ��� ����*�
 
 ���� 18 ����	���
��	�� 57,700 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 28,850 ��� ����*�
 
 ���� 19 ����	���
��	�� 58,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,050 ��� ����*�
 
 ���� 20 ����	���
��	�� 58,600 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,300 ��� ����*�
 
 ���� 21 ����	���
��	�� 59,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 29,550 ��� ����*�
 
  ����  22 �2���*+�����0(./���
 
 ���� 23 ����	���
��	�� 60,300 ��� ���
����������� 
 

 

/���� 24... 
 

 

 



 

�����������	 �	�$������+7��+	3	���	+ ����� 
�������    
����� ������ ������* 
������	 ������ ������ ������!� 46 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
   ����	���
��	�� 30,150 ��� ����*�
 
  ����  24 ����	���
��	�� 61,000 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 30,500 ��� ����*�
 
  ����   25 ����	���
��	�� 61,800 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 30,900 ��� ����*�
 
  ����   26 ����	���
��	�� 62,700 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 31,350 ��� ����*�
 
  ����   27 ����	���
��	�� 63,600 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 31,800 ��� ����*�
 
  ����  28 ����	���
��	�� 64,600 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 32,300 ��� ����*�
 
  ����   29 ����	���
��	�� 65,600 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 32,800 ��� ����*�
 
  ����   30 ����	���
��	�� 66,700 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 33,350 ��� ����*�
 
  ����  31 ����	���
��	�� 67,800 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 33,900 ��� ����*�
 
  ����  32 ����	���
��	�� 68,900 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 34,450 ��� ����*�
 
  ����  33 ����	���
��	�� 69,900 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 34,950 ��� ����*�
 
  ����  34      �2���*+�����0(./���
 
  ����  35 ����	���
��	�� 71,900 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 35,950 ��� ����*�
 
  ����   36 ����	���
��	�� 72,700 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 36,350 ��� ����*�
 
  ����  37 ����	���
��	�� 73,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 36,700 ��� ����*�
 
  ����  38 ����	���
��	�� 74,000 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,000 ��� ����*�
 
  ����   39 ����	���
��	�� 74,400 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,200 ��� ����*�
 
 

  /����40... 



 
�����������	 �	�$������+7��+	3	���	+ ����� 
�������    
����� ������ ������* 
������	 ������ ������ ������!� 46 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
  ����   40 ����	���
��	�� 74,700 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,350 ��� ����*�
 
  ����  41 ����	���
��	�� 74,900 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,450 ��� ����*�
 
  ����  42 ����	���
��	�� 75,000 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,500 ��� ����*�
 
  ����  43 ����	���
��	�� 75,100 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,550 ��� ����*�
 
  ����  44 ����	���
��	�� 75,600 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 37,800 ��� ����*�
 
  ����  45 ����	���
��	�� 76,100 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	��              38,050  ��� ����*�
 
  ����  46 ����	���
��	��              76,600  ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 38,300 ��� ����*�
 
  �*+,���-��	0 ����	���
��	�� 19,500 ��� �*+,���-��	0(./����� 
     
 
 

 

 



ชื่ออาคารชุด เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 46,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เดอะ วอเตอรฟอรด สุขุมวิท 50/3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



�����������	 �	�%)��)�� ������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 24 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �#�����!���� 30,300 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2-3 �#�����!���� 24,800 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 4 �#�����!���� 24,900 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 5 �#�����!���� 25,000 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 6 �#�����!���� 25,100 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 7 �#�����!���� 25,200 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 8 �#�����!���� 25,400 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 9 �#�����!���� 25,500 )�
 *+���,�9���!�<� 
 ���� 10 �#�����!���� 32,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 32,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 32,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12!� �#�����!���� 33,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 33,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 33,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 34,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 34,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 35,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 35,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 36,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 36,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22-23 �#�����!���� 38,500 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
   ���� 24 �	��
��
��������������� �!�"��#� 



�����������	 �	�������" ����� 1,2 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 12 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 32,400 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,900 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 27,100 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 27,300 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 27,600 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 27,900 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 28,300 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 28,600 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 29,100 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 29,500 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เดอะวิลเลจ อินทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เวอรตคิัล อารีย อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ ดุสิต(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - ชั้น 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 77,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 77,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 78,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 82,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ เวอรตคิัล อารีย อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ ดุสิต(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
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 ���� 1 ����	
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����������������������� �!���"� 
 ���� 2 ��"������ ����� 42,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,150 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 42,600 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,300 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 43,000 )�	 *+���,������-� 
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��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 43,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 21,700 )�	 ����	
��� )
� 
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  ��"������ ����� 21,950 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 44,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,200 )�	 ����	
��� )
� 



ชื่ออาคารชุด เดอะสตาร เอสเตท แอท พระราม 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล บางโพงพาง             อําเภอ    ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร             อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เดอะ สเตชั่น (สาทร - บางรัก) อาคาร 1, 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล ยานนาวา, บานทวย อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร 1,2 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร 1 
   ชั้น 2-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร 2 
   ชั้น 2-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร 1,2 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เดอะ สปริต คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองบอน อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางหนาหองชุด 



 �����������	 
	����� 
����
	�
�� ����� 
�������    
����� ��������� ���
�� ������� 
 ��!��	 "���
��#!���� ������$� 15 ���� 
������'��"�( 10 "�#�����* 2554 
����'��
#����������*!-����	 
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 ���� 6 ��#������!����� 68,800 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 34,400 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 7 ��#������!����� 69,400 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 34,700 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 8 ��#������!����� 70,100 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 35,050 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 9 ��#������!����� 70,900 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 35,450 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 10 ��#������!����� 71,800 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 35,900 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 11 ��#������!����� 72,800 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 36,400 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 12 ��#������!����� 73,800 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 36,900 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 13 ��#������!����� 75,000 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 37,500 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 14 ��#������!����� 76,200 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 38,100 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 ���� 15 ��#������!����� 77,500 )�� *+���,������-�� 
  ��#������!����� 38,750 )�� ��������!)���,�������,!�0)1��,���������*+���,� 
 



ชื่ออาคารชุด เดอะสุรวงศ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สี่พระยา(บางรัก) อําเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 107,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 108,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 109,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 110,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 111,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 55,850 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 113,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 114,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 57,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 

 



ชื่ออาคารชุด เดอะไฮท อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 86,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศ
ลิฟทสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 898/1 ราคาเครื่องละ 1,750,000 บาท

ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 74,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 37,250 บาท พื้นที่ระเบียง

  ชั้น  27-28 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
อาคารจอดรถยนตสูง 9 ชั้น พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด แดนตะวัน คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด โดมัส 16 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย,คลองตัน (คลองเตย) อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน 2-ชั้นที่ 1 ที่จอดรถยนตและพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด โดมัส 18 อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองเตย อําเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน2-ชั้นที่1 ที่จอดรถยนตและพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

 ใตดิน1 ที่จอดรถสวนบุคคล คันละ 75,000 บาท (ประมาณ 15 ตารางเมตร/คัน)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ไดนาสตี้ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 12/1 - 12/2
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 12/3 - 12/11
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 12/65 และ 12/75

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ไดนาสตี้ คอมเพล็กซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 67/1 - 67/8
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 67/9 - 67/20
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 67/132 - 67/134, 67/140 - 67/143

45,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองพักเพนทเฮาส
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ชื่ออาคารชุด ไดมอนด ปารค คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้น 1-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 69,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,650 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 70,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 74,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 75,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,650 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 77,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,650 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 79,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,850 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 80,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 86,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 87,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 88,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,350 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 89,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,850 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดา คูลเฮาส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน - 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดาพาวิลเลี่ยน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดา ซิตี้ พลัส อาคาร 
 ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

   ชั้นใตดิน-ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 61,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดาเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ไดมอนด รัชดาเพลส โครงการ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ตรีทศ ซิตี้ มารีนา อาคาร 1-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้นใตดิน-1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 24-25 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 28-29 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท เพนทเฮาส

อาคาร 2
   ชั้นใตดิน-1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

  ชั้น24-25 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท เพนทเฮาส

        อาคาร 3
   ชั้นใตดิน -1                                  19,000  บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ตรีทศ ซิตี้ มารีนา อาคาร 1-6
ที่ตั้ง ซอยเจริญนคร 55  ถนนเจริญนคร
ตํ าบล อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 3

   ชั้น 11-12    ราคาตารางเมตรละ  26,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

       อาคาร 6                                                                หองชุด 1867/164-1867/166
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

  ที่จอดรถรถยนต 120,000 บาท/คัน  ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
  ที่จอดเรือ 120,000 บาท/ลํ า   ที่จอดเรือทรัพยสวนบุคคล
       อาคาร 4,5  หองชุด 1867/147-1867/163
   ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ตรีทศ สมารท ลิฟวิ่ง ศรีอยุธยา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พญาไท อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถและหองเครื่องจักรทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย หองนอนเดียว

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/1,491/2,491/5,491/8,491/9,491/12
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 2 หองนอน

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/3,491/4,491/6,491/7,491/10,491/11,491/13
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย หองนอนเดียว

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/15,491/16,491/17,491/22,491/23
491/24,491/26

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 2 หองนอน
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/14,491/18,491/19,491/20,491/21

491/25,491/27
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัยหองนอนเดียว

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/29,491/30,491/31,491/33,491/35,491/37
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 2 หองนอน

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/28,491/32,491/34,491/36,491/38,491/39
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัยหองนอนเดียว

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/40,491/42
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 2 หองนอน

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 491/41,491/43



ชื่ออาคารชุด ตลาดพลูคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางยี่เรือ อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ตลาดและคอนโดเทลศูนยการคาหนองแขม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หนองคางพลู  อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร             อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรรม, แผงลอย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม, พลาซา
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ตวงทอง คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ตวันนาเรสซิเดนส 1 อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ตวันนาเรสซิเดนส 2 อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด ตึกชาง       อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ทาวเวอร ซี

   ชั้น1-6 เปนที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล
   ชั้น 7 เปนสวนบริการสิ่งอํ านวยความสะดวก ทรัพยสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น25-32 เปนสวนของอาคาร ดี



ชื่ออาคารชุด ตึกชาง อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-24 เปนสวนของทาวเวอร เอ, บี, ซี, ที่จอดรถและพลาซา

สวนตอจากอาคาร เอ
ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง (ชั้นที่ 25)
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

สวนตอจากอาคาร บี
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง (ชั้นที่ 25)
ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพิเศษเลขที่ 3322/45-52,3322/57-60

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-29 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพิเศษเลขที่ 3322/13-3322/16

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 30-31 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 30-32 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพิเศษเลขที่ 3322/1-3322/4

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ตึกชาง อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ทาวเวอร บี

   ชั้น1-6 เปนที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล
   ชั้น7 เปนสวนบริการสิ่งอํ านวยความสะดวก ทรัพยสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น25-32 เปนสวนของอาคาร ดี



ชื่ออาคารชุด ตึกชาง อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
สวนพลาซา

  ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 3300/135 ชั้นที่ 1
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ธนาคาร บริษัทเงินทุนฯ

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม รานคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคล,  สนามเทนนิสสวนบุคคล, ปงปองสวนบุคคล

หองประชุมสวนบุคคล และ หองเครื่องสวนบุคคล
(ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 3300/129 ชั้นที่ 6)
ที่จอดรถสวนบุคคลราคา 130,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)

ทาวเวอร เอ
   ชั้น8 เปนหองเครื่องจักรทรัพยสวนกลาง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น25-32 เปนสวนของอาคาร ดี



ชื่ออาคารชุด เตาปูน แมนชั่น อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

   ชั้น1-2 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เตาปูน แมนชั่นทาวเวอร อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 165/282
ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่บันไดสวนบุคคลทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 165/282
ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท สระวายนํ้ าและสวนหยอมสวนบุคคลทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 165/282

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 165/282
    ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 130,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด เตาปูน แมนชั่นทาวเวอร อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 387/664



ชื่ออาคารชุด เตาปูน แมนชั่นทาวเวอร อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดเลขที่ 387

   ชั้น1-2 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมิน
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โตะสุวรรณวานิช อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ถนอมมิตร พารค โครงการ 1 อาคาร 1-6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ถนอมมิตร พารค โครงการ 2 อาคาร 7,8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ถนอมมิตร พารค โครงการ 3 อาคาร 9-12
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ทวีบูรณ เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางพลดั อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่  2 ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ทรงนิภา คอนโดทาวน อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ทรอปคอล หลังสวน อาคาร  
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี(ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 1                                               พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้นที่  2 - ชั้นที่ 3                            พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ         116,100  บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ  116,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 117,900  บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 119,100  บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 120,500  บาท หองชุดพักอาศัย 
 ช้ันที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 121,900  บาท หองชุดพักอาศัย 
 



 ชื่ออาคารชุด ทริสทั่น คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด ทรี คอนโด ลาดพราว 27 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ทรีคอนโด สุขุมวิท 42 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล                  พระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย (พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ทรี คอนโด สุขุมวิท 52 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ทรู ทองหลอ คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 1-7 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ทรู ทองหลอ คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 74,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 76,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 78,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 80,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 82,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 83,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ทรัพยกวิน คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ทรัพยแกว ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-6 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น7 สระวายนํ้ าและสิ่งบริการทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 448/1,448/10-11,448/24-25,448/34-35
448/48-49,448/58-59,448/72-73,448/82-83,448/96

ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 448/97,448/16-17,448/12-121,

448/13-131,448/144-145,448/154-155,448/168-169,
448/178-179,448/192

ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 448/193,448/22-23,448/216-217

448/226-227,448/24-241,448/25-251,448/264-265,448/274-275,448/288
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 448/289,448/298-299,448/312-313,
448/322-323,448/336-337,448/346-347,448/360-361,448/370-371
448/384

ชั้น 24-25 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 448/385,448/390-391,448/397-398,

448/403-404,448/410



  ชื่ออาคารชุด ทวีทรัพย คอนโดมิเนียม                   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด ทองไทย คอนโดมิเนียม 2       อาคาร เอ-ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 60,60/1-60/7,62,62/1-62/7,64,64/1-64/6

66,66/1-66/7
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ทองไทย คอนโดมิเนียม 3 อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด ทองประกาย คอนโดเทล อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ทองประกาย คอนโดเทล อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ทองประชา คอนโดทาวน 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนนอก อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 16,100 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�) 16,300 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด ทองประชา คอนโดทาวน 5 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ทองวดี คอนโดทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดเพนทเฮาส 



ชื่ออาคารชุด ทองสถิตย อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



�����������	 ���#�6��������- ����� 1,3 
�������    
����� ������ ��1!� 
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 ���� 1-2 ����	���
��	�� 32,200 ��� ���
�����#$������ �4�') 786/8,790/1-790/20 
 ���� 3 ����	���
��	�� 26,000 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 26,200 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,400 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,500 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 27,000 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 27,200 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
 ���� 14 ����	���
��	�� 27,700 ��� ���
����������� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 28,000 ��� ���
����������� 
 ���� 16 ����	���
��	�� 28,300 ��� ���
����������� 
 ���� 17-18 ����	���
��	�� 29,700 ��� ���
������������4�') 790/343-790/365 



�����������	 �?�$) ������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 39 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �	��
��
���������������
����������),##� 
  ����  2-7 
����������),##� 
  ����  8 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 9 �#�����!���� 39,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 39,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 19,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 40,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 40,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 40,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 40,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 41,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 42,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 42,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 43,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              21,650 )�
    �	��
���!)��� 
 ���� 23 �#�����!���� 43,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,950 )�
 �	��
���!)��� 
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�����	 ������������� ����� !� 39 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 24 �#�����!���� 44,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 45,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 46,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 47,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29 �#�����!���� 48,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 30 �#�����!���� 48,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 31 �#�����!���� 49,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 32 �#�����!���� 50,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 33 �#�����!���� 51,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 34 �#�����!���� 51,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 35 �#�����!���� 52,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 36 �#�����!���� 52,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              26,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 37 �#�����!���� 52,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 38 �#�����!���� 53,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 39 �#�����!���� 53,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 1-7 �#�����!���� 11,500 )�
 
����������),##� 
 

 

   



ชื่ออาคารชุด ทับทิม แมนชั่น อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



�����������	 ��� $. �������- (�" 8� �������-) ����� 
�������    
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 ���� 1-3 �7���')�����1,-.���
?��')*���+��	1 
 ���� 4 ����	���
��	�� 36,100 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 18,050 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 29,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,850 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 29,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,850 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 29,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 29,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,950 ��� ����'�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 30,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,050 ��� ����'�
 
 ���� 10 ����	���
��	�� 30,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,100 ��� ����'�
 
 ���� 11 ����	���
��	�� 30,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,200 ��� ����'�
 
 ���� 12 ����	���
��	�� 30,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,300 ��� ����'�
 
 ���� 13 ����	���
��	�� 30,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,400 ��� ����'�
 
 ���� 14 ����	���
��	�� 31,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,500 ��� ����'�
 
 ���� 15 ����	���
��	�� 31,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,650 ��� ����'�
 
 ���� 16 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,800 ��� ����'�
 
 ���� 17 ����	���
��	�� 31,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,950 ��� ����'�
 
 ���� 18 ����	���
��	�� 32,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,150 ��� ����'�
 
 ���� 19 ����	���
��	�� 32,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,350 ��� ����'�
 

             
            /���� 20... 
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 ���� 20 ����	���
��	�� 33,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,600 ��� ����'�
 
 ���� 21 ����	���
��	�� 33,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,850 ��� ����'�
 
 ���� 22 ����	���
��	�� 34,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,100 ��� ����'�
 
 ���� 23-24 ����	���
��	�� 35,700 ��� ���
��������1�D��,1 
  ����	���
��	�� 17,850 ��� ����'�
 
 



ชื่ออาคารชุด ทาทราย อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด ทานตะวัน       อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



�����������	 ���,-7�!� ��8��	.!8- ����� 1,2,3 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
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����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 22,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 18,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 18,500 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 18,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 19,200 ��� ���
����������� 



  ชื่ออาคารชุด ทิพยฤกษ       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ทิพาคาร 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 101
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียงและจัดสวน
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียงและจัดสวน
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียงและจัดสวน



 ชื่ออาคารชุด ทิว ริเวอร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางพลดั (บานปูน) อําเภอ บางกอกนอย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คัน 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดสํานักงานในบริเวณชั้นจอดรถยนตและชั้นตอเนื่อง 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่วางกระถางตนไม, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 45,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 45,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ทิว ริเวอร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางพลดั (บานปูน) อําเภอ บางกอกนอย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 29    พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา ดาดฟา/พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 
 ชั้น 30    พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา แท็งกน้ํา/หลังคาลิฟต 
   
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ทีเจ วลิล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วัดทาพระ อําเภอ บางกอกใหญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด ท ีซี ทาวเวอร                   อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ที พี คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัทาพระ อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 227/626, 227/627

                                                         55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ   7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ   7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ   7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ  7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-ชั้นดาดฟา(15) ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย + ชั้นดาดฟา (15)

ราคาตารางเมตรละ   8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 36,600 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 37,000 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 37,600 ��� ���
����������� 
����� 2 
 ���� 1 ����	���
��	�� 34,500 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 33,700 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 32,200 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 30,300 ��� ���
����������� 



  ชื่ออาคารชุด ที วี ซี คอนโดมิเนียม 1                   อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
    ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พาณิชยกรรม
   ชั้น2-6 ไมประเมินราคาเปนที่จอดรถ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ที วี ซี คอนโดมิเนียม 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
   ชั้น2-6 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ที เอ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ที เอ็น บี คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม, ที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 2 คัน
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ที่จอดรถสวนบุคคล 45,000 (บาท/คัน) 15 ตารางเมตร/คัน



ชื่ออาคารชุด เทิรนเบอรี่ อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตและพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



�����������	 ��6���7�� ����� 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 4 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 9,400 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,200 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,000 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 8,900 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เทพธิกิตต คอนโด อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เทพนิมิตร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบอน อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด เทพมงคล คอนโด       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เทพลีลา คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เทพลีลา คอนโดทาวน อาคาร เอ-อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด เทเวศน แมนชั่น       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนพรม อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)



ชื่ออาคารชุด เทียนชัยคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 59,800 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 29,900 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 60,200 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 30,100 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 60,800 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 30,400 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 61,400 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 30,700 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 62,100 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 31,050 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 62,900 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 31,450 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 63,700 )�� *+���,������-�� 
  ��!������������ 31,850 )�� �����	
���)	��, �����	
������ 
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 77,000 '��   ()���*������+��  
 ���� 3 ��!������������ 77,500 '��   ()���*������+�� 
 ���� 4 ��!������������ 78,200 '��   ()���*������+�� 
 ���� 5 ��!������������ 79,000 '��   ()���*������+�� 
 ���� 6 ��!������������ 79,900 '��   ()���*������+�� 
 ���� 7 ��!������������ 80,900 '��   ()���*������+�� 
 ���� 8 ��!������������ 81,900 '��   ()���*������+�� 
   ���� ���23� �����	
��������������������� ���!� 



 ชื่ออาคารชุด ไทยรงค ทาวเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท สํานักงานหองติดตั้งชุมสายโทรศัพท 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน 
   ชั้น 1-4 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล 



 ชื่ออาคารชุด ไทยธานี          อาคาร        อี1,อี2,อี3,ดี1,ดี2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไทยปง ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 9-13 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 14-18 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 19-24 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 25-30 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
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 ���� 4 �#�����!���� 33,000 )�
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 ���� 5 �#�����!���� 33,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 33,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 33,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 33,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 33,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 33,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 34,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 34,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 34,600 )�
 *+���,������1�� 
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 ���� 30 �#�����!���� 43,300 )�
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  ชื่ออาคารชุด ไทยวงศ ทาวเวอร       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท สํ านักงานหองติดตั้งชุมสายโทรศัพท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน

   ชั้น1-4 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไทยวา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ไทยสาธิต คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลาดนอย อํ าเภอ สมัพันธวงศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ไทยเอเซียการเคหะ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไทรทอง คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ธนทรัพย คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ธนบุรีพลาซา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลาดพลู อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น 4-8 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด ธนพล คอนโดมิเนียม      อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ  บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ธนภัทร มินิคอนโดวิลล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด ธนา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-4 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 18-20 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท เพนทเฮาส



 ชื่ออาคารชุด ธนาทร ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางยี่ขัน อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 2-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 3, 4 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 5, 6 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอรและกระถางตนไม 



ชื่ออาคารชุด ธนาพัฒน 24 อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล                  คลองเตย อําเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส เลขท่ี 9/67

ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด ธนาเพลส ลาดพราว         อาคาร        1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ธนาเพลส ลาดพราว อาคาร 4, 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,700 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ธัชการ คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ธัชพล 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9 - ดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ธัชพล 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด ธันยาคาร คอนโดมิเนียม       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท เพนทเฮาส



  ชื่ออาคารชุด ธารวิณ เพลส       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนในฝงเหนือ อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง เฉพาะหองชุดเลขที่ 139/59, 139/69
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง เฉพาะหองชุดเลขที่ 139/79



ชื่ออาคารชุด ธารารมณบิสซิเนส ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พาณิชยกรรมลอย
ชั้น 2-8 ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ธาราเรือนแกว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท เพนทเฮาส

                                2,700  บาท/ตรม. สนามเทนนิส



ชื่ออาคารชุด ธาราเรือนเอก อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
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  ชื่ออาคารชุด นครหลวง คอนโดมิเนียม       อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท

อาคาร 2,3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด นนทารมย คอนโดปารค อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ตลิง่ชัน อําเภอ ตลิง่ชัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด นนทารมย คอนโดปารค อาคาร ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ตลิง่ชัน อําเภอ ตลิง่ชัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด นนทรี       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น4-5 เปนที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส มีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 2120/100-101

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-13(12เอ) ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส มีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 2120/150-151

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13(12เอ)และ14-18 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส มีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 2120/200-201

และ 2120/247-248และ2120/287-295
ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส มีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 2121/316-335
และ 2120/336-350

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
  ที่จอดรถสวนบุคคล                                           95,000 บาท/คัน   (15 ตารางเมตร/คัน)



  ชื่ออาคารชุด นนทรีย      อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด นภาวาริน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง อําเภอ วังทองหลาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ไมประเมินราคา, พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



  ชื่ออาคารชุด นวรัตน แมนชั่น       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท (พาณิชยกรรม)
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท ระเบียงชั้น 5 เลขท่ี 223/3
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท ระเบียงชั้น 1 เลขท่ี 223/43
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท ระเบียงชั้น 11 เลขท่ี 223/48
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นวลจันทร การเดนท เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นอรธ พารค เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงสองหอง อําเภอ หลักสี่ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 1,2 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9,10 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
           



ชื่ออาคารชุด นอรธ พารค เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงสองหอง อําเภอ หลักสี่ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 11,12 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13(12A) ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13(12A),14 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15,16 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 



ชื่ออาคารชุด นอรธ เกรท วิลลา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พาณิชยกรรม เลขท่ี 71/39-41
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท เพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด นันทนา (นันทองอพารตเมนท) อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
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  ชื่ออาคารชุด นาวิน คอนโดมิเนียม (นาวินแมนชั่น)     อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นาวิน คอรท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท หองเก็บของ  ทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 63/92ชั้นที่ 2
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท สํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท หองเก็บของ  ทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 63/85 ชั้นที่2
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองประชุมและจัดเล้ียง  หองชุดเลขที่ 63/92 ชั้นที่ 2

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด นาวี คอนโด อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นํ าโชคการเคหะ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
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  ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 1                   อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 1 เฟส 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 2 อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 2 เฟส 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 3 อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 4 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 166/796-166/800,166/802,

166/804,166/806,166/808,166/810,166/816,166/818,
166/820,166/822,166/824

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 5 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสองหอง อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดเทล 6 เฟส 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
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 ชื่ออาคารชุด นิรันดรคอนโดมิเนียม 2 อาคาร J,K,L,M,N,O,P,Q,T 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด นิรันดร คอนโดมิเนียม 3 อาคาร เอ-เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 อาคาร เค
ที่ตั้ง
ตําบล คลองจั่น อําเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด นิรันดร ซิตี้ ลาดพราว 101 อาคาร แอล
ท่ีตั้ง
ตําบล คลองจั่น อําเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ช้ัน 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ช้ัน 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ช้ัน 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ช้ัน 5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด นิรันดร ซิตี้ บางแค       อาคาร โอ พี คิว อาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแค อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด นิรันดร ซิตี้ บางแค อาคาร ไอ,เจ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแค อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 179/1-179/16,179/22-179/27

180/1-180/27
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย เลขท่ี 179/17-179/21,179/28-179/33,180/28-180/33
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดร ซิตี้ บางแค 4 อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแคเหนือ อํ าเภอ บางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ ลาดพราว101 อาคาร ไอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด นิรันดร ซิตี้ สาทรตัดใหม อาคาร เอ็ม 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางแค อําเภอ บางแค 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 1 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�����2�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�����	�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�������7) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (��������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 1 (�����3�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 1 อาคาร เค 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 2 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 12,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 2 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	+��2)�	,�2+ 2 (�����2�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 2 (�����	�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 2 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 2 (�������7) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 2 (�������) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 12,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 12,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 12,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+��2)�	,�2+ 3 (D-N,P-R) ����� D-N,P-R 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	  ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
   ����� D-N, P-R 
 ���� 1 ����	���
��	�) 17,300 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 14,000 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 14,100 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 14,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 14,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 14,600 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�) 14,700 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 14,900 ��� ���
����������� 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 3 อาคาร เอ็กซ, วาย, แซด 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



 �����������	 �)���	�+ ��2)�	,�2+ 4 �����      ��,�� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 

  ����� ��, �* 
 ���� 1 ����	���
��	�� 13,400 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 13,500 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 13,600 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 13,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 13,900 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 14,100 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�) 14,300 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 14,400 ��� ���
����������� 



 �����������	 �)���	�+ ��2)�	,�2+ 4 (�����2�, �����	�) ����� ��,��,2�,	� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 �����D*, �* 
 ���� 1 ����	���
��	�� 16,100 ��� ���
�����#$������ 
 �������, �* 
 ���� 1 ����	���
��	�) 13,400 ��� ���
����������� 
 �����D*, �* 
 ���� 2 ����	���
��	�) 13,500 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 13,600 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 13,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 13,900 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 14,100 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�) 14,300 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�) 14,400 ��� ���
����������� 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 5 อาคาร J-P, R-V 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



�����������	 !���!	�- ���8��	.!8- 6 ����� ��-	� 
�������    
����� ������ ��� �!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 9 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 13,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 10,400 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 10,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 10,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 10,800 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 10,900 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 11,100 ��� ���
����������� 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร จี 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร เจ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร อี, เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด นิรันดรเรซเิดนซ 7 อาคาร ไอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด นิรันดร เรสซิเดนท 8 อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บึงกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม อาคารเอ เลขท่ี 101,101/1-101/7
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 !���!	�- ��8��	.!8- 9 ����� ��,��,8�,	� 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 9 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
������� 
 ���� 1-3 ����	���
��	�� 20,900 ��� ���
�����#$�������'��:#� 3 ����  �4�') 1000, 1000/1-5 
������',(',�' 
 ���� 1 ����	���
��	�� 19,800 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 16,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 16,200 ��� ���
����������� 
�������,�',(',�' 
 ���� 4 ����	���
��	�� 16,200 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 16,400 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 16,500 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 16,700 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 16,900 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 17,100 ��� ���
����������� 



�����������	 !���!	�- ��8��	.!8- 10 ����� ��-�� 
�������    
����� ������ ��� �!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 9 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
�����#$�������4�') 432, 432/1-2, 432/12-17, 434, 434/1-2,  
      434/12-17 
   ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 10,600 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,600 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 10,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 10,900 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 11,000 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 11,200 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ บางแค 3 อาคาร จี,เอช
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ บางแค 5 อาคาร อี เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแค อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพานิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 อาคาร เจ
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 1240/1990,1240/1992,1240/1994

1240/1996,1240/1998,1240/2000
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 อาคาร บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 อาคาร บี,ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้บางแค อาคาร พี,คิว,อาร,เอส
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้บางแค อาคาร โอ-อาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด นิรันดรซิตี้ลาดพราว 101 อาคาร เอ, ดี-เอช
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด นิลุบล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



�����������	 �)��� ������ ����� 
�������    
����� ������ ������* 
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 ���� 1 �#�����!���� 39,500 )�
 *+���,������1�� 
   ����  2 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 3 �#�����!���� 31,800 )�
 *+���,������1�������������� 
 ���� 4 �#�����!���� 31,900 )�
 *+���,������1�������������� 
 ���� 5 �#�����!���� 32,100 )�
 *+���,������1�������������� 
 ���� 6 �#�����!���� 32,200 )�
 *+���,������1�������������� 
   ����  7 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 8 �#�����!���� 40,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 41,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 41,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 41,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 42,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 42,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 43,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 44,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 44,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 45,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 46,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 47,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 47,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 48,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 49,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 50,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 50,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 51,300 )�
 *+���,������1�� 



ชื่ออาคารชุด นิวฟอรตเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร จี8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิวฟอรตเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร เอ1,เอ2,บี3,ดี4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด นิวฟอรตเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร เอฟ7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



�����������	 �)-��	� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 8 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 8�+�"� �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 55,000 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 54,500 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 27,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 3 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 4 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 5 �#�����!���� 45,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 46,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 46,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 47,300 )�
 *+���,������1�� 
  
���������� �#�����!���� 13,000 )�
 
��������������),##� 

  



ชื่ออาคารชุด นิวเฮาส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปทุมวัน อํ าเภอ ปทุมวัน (สามเพ็ง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 ������ �������+ ����� 
�������    
����� ������ ����� 
������	 ������ ������ ������!� 40 ���� 
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����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1	��$� ����	���
��	�� 34,300 ��� ���
���()����
��1�����1	��$� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 48,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 24,250 ��� ����*�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 48,000 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 24,000 ��� ����*�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 47,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 23,750 ��� ����*�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 34,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,400 ��� ����*�
 
 ���� 5-8 ����	���
��	�� 35,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,650 ��� ����*�
 
 ���� 9-12 ����	���
��	�� 35,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,900 ��� ����*�
  
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,150 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,150 ��� ����*�
 
 ���� 21-24 ����	���
��	�� 36,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,400 ��� ����*�
 
 ���� 25-28 ����	���
��	�� 37,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,650 ��� ����*�
 
 ���� 29-32 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,900 ��� ����*�
 
 ���� 31 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,900 ��� ����*�
, �45�(./��/�=�
���
 46/127, ���
 46/128 
 ���� 32-33 ����	���
��	�� 38,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 19,150 ��� ����*�
 
 ���� 34 ����	���
��	�� 38,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 19,150 ��� ����*�
, �45�(./��/�=�
���
 46/133 
 ���� 35-36 ����	���
��	�� 38,300 ��� ���
���()����
�� 
 

 

 

 

 

/���� 37-40… 
 



 

�����������	 ������ �������+ ����� 
�������    
����� ������ ����� 
������	 ������ ������ ������!� 40 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
                         ����	���
��	��          19,150 ��� ����*�
 
����  37-40 ����	���
��	�� 38,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 19,400 ��� ����*�
 



ชื่ออาคารชุด เนเชอร เพลส 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เนเชอรเพลส 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เนรมิต คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด โนเบิล ซีโรไนน อาคาร เอกซ, วาย
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลมุพินี (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอกซ

   ชั้น1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,250 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
อาคาร วาย

   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,250 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร ที่วางกระถางตนไม



ชื่ออาคารชุด โนเบิล โซโล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 84,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 42,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนท่ีจอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล 
   ชั้น 1-4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 69,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 70,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 72,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด โนเบิล โซโล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ)  อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 75,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 77,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 78,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 79,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 80,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 82,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
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  ���� ����$" ��� 37,750 +�� ���������$+��� 
 	
�� 9 ���� ����$" ��� 75,900 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 37,950 +�� ���������$+��� 
 	
�� 10 ���� ����$" ��� 76,400 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 38,200 +�� ���������$+��� 
 ���� 11 ��	�
�����
��� 76,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 38,450 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 12 ��	�
�����
��� 77,500 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 38,750 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 12A ��	�
�����
��� 78,200 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 39,100 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 14 ��	�
�����
��� 78,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 39,450 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 15 ��	�
�����
��� 79,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 39,900 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 16 ��	�
�����
��� 80,700 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 40,350 ��� �$���%&����%�� 
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 ���� 17 ��	�
�����
��� 81,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 40,900 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 18 ��	�
�����
��� 82,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 41,450 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 19 ��	�
�����
��� 84,100 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 42,050 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 20 ��	�
�����
��� 85,400 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 42,700 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 21 ��	�
�����
��� 86,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 43,400 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 22 ��	�
�����
��� 88,200 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 44,100 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 23 ��	�
�����
��� 89,700 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 44,850 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 24 ��	�
�����
��� 91,100 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 45,550 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 25 ��	�
�����
��� 92,500 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 46,250 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 26 ��	�
�����
��� 93,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 46,950 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 27 ��	�
�����
��� 95,100 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 47,550 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 28 ��	�
�����
��� 96,200 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 48,100 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 29 ��	�
�����
��� 97,100 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 48,550 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 30 ��	�
�����
��� 97,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 48,950 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 31 ��	�
�����
��� 98,400 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 49,200 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 32 ��	�
�����
��� 98,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 49,400 ��� �$���%&����%�� 
 ���� 33 ��	�
�����
��� 99,100 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 49,550 ��� �$���%&����%�� 



ชื่ออาคารชุด โนเบิล ไลท อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนใน อําเภอ พญาไท (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 5,700 บาท จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โนเบิล ออรา คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 5,700 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล
   ชั้น2-5 ที่จอดรถยนต และทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ทาวเวอรเอ็กซ
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12A ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ทาวเวอรวาย

ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 10-12 A ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 20 ควบ 21 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โนเบิล เฮาสพญาไท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พญาไท อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน  ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 35/29
   ชั้นกราวน -ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 2 ชั้น หองชุดเลขที่ 35/30
   ชั้นลอย - ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 35/31-32
   ชั้นที่ 3-6 และ 7 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น4-5 เปนที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 37 คัน
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ชั้นสระวายนํ้ า เลขท่ี 35/33-34

ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคลเปนทรัพยสวนบุคคลหองชุดชั้นที่ 8 เลขท่ี 35/333
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 13(12เอ)-16 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
125,000 (บาท/คัน) ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตร.ม./คัน)



ชื่ออาคารชุด โนเบิลเฮาส รวมฤดี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท หองเก็บของของหองชุดเลขที่ 22/22



 ชื่ออาคารชุด โนเบิล แอมเบียนส สารสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี (ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 88,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 89,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 90,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 91,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 92,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 93,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 94,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด บจ. กลางกรุง รีสอรท อาคาร A1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บจ.กลางกรุงรีสอรท A2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บจ. กลางกรุง รีสอรท อาคาร B1-B4
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บดินทร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บดินทร คอนโดโฮม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บดินทร สวีทโฮม อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บดินทร สวีทโฮม โครงการ 2 อาคาร ดี-เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ชื่ออาคารชุด บลอคส 77    อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก),พระโขนงเหนือ  อําเภอ พระโขนง,วฒันา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร    อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - ชั้น 4 , ชั้นลอย พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 65,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 65,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 70,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 71,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 73,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด บลอคส 77    อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(บางจาก),พระโขนงเหนือ  อําเภอ พระโขนง,วฒันา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร    อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 77,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 78,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 81,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 82,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด บวร คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บญัจธานี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท
ชั้น 26-28 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท
ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท เพนทเฮาส



  ชื่ออาคารชุด บางกอก การเดน       อาคาร 1-8
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ทาวเวอร 1 และ 8

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ

ทาวเวอร 2-7
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
   ที่จอดรถสวนบุคคล 65,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



  ชื่ออาคารชุด บางกอกนอย วอเตอรไซด       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนนนท อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย

าคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บางกอกนอย วอเตอรไซด 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนนนท อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บางกอกยอทคลับ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-26 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
  ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท

85,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



  ชื่ออาคารชุด บางกอกริเวอร พารค อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สมัพันธวงศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-11 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนต
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท ระเบียงชั้นที่ 12-14
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท ระเบียงชั้นที่ 15-17
   ชั้น18-20 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท ระเบียงชั้นที่ 18-20
   ชั้น21-23 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 21-23
ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท ระเบียงชั้นที่ 24-26
ชั้น 27-29 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท ระเบียงชั้นที่ 27-29
ชั้น 30-32 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท ระเบียงชั้นที่ 30-32
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 33-34
ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท เพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท ระเบียงชั้นที่ 35-36
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 125,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บางกอกริเวอร มารีนา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท เพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด บางกะป คอนโดทาวน อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองประชุม



ชื่ออาคารชุด บางกะป คอนโดทาวน อาคาร ดี,อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10,11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร ดี

   ชั้น1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

อาคาร อี
   ชั้น1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บางกะป คอนโดทาวน อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสํ านักงานนิติบุคคลทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บางกะป เซ็นเตอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บางกะป สวีทโฮม อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บางกะปแกรนด คอนโด อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บางกะป แกรนด คอนโดทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,350 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,400 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,450 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,550 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,650 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



ชื่ออาคารชุด บางกะปเซ็นเตอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บางขุนนนท คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บางขุนนนท ทาวเวอร อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลิ่งชัน อํ าเภอ ตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บางเขนซิตี้ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด บางแค คอนโด เรสซิเดนส       อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บางแคการเดนวิว 1 อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแค อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บางแคคอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแค อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น3-4 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น5-6 ที่จอดรถทรัพยสวนบุคคล จํ านวน 152 คัน
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13(12เอ)-15 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ที่จอดรถสวนบุคคล 65,000 บาท/คัน 15 ตารางเมตร/คัน



ชื่ออาคารชุด บางแคซิตี้ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแคเหนือ อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด บางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม 2 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางแคเหนือ อําเภอ บางแค 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนที่ทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 81/319 และ 81/349 
 อาคาร บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด บางจาก อาคาร 1-8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บางซื่อ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1-4 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 37,700 )�
 *+���,��-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 37,200 )�
 *+���,��-"���� 
 ���� 3 �#�����!���� 30,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 30,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 30,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 30,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 31,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 31,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 31,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 31,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 31,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 32,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 32,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 32,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 32,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 33,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 33,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 34,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 34,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 35,300 )�
 *+���,������1�� 
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 ���� 1	��$� 1-2 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0 
 ���� 1 ����	���
��	�� 48,000 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 24,000 ��� ����*�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 47,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 23,750 ��� ����*�
 
 ���� 3-4 ����	���
��	�� 34,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,400 ��� ����*�
 
 ���� 5-8 ����	���
��	�� 35,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,650 ��� ����*�
 
 ���� 9-12 ����	���
��	�� 35,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 17,900 ��� ����*�
 
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 36,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,150 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 36,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,400 ��� ����*�
 
 ���� 21-22 ����	���
��	�� 37,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 18,650 ��� ����*�
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����� A,B,C,D 
  ���� 1 �')*���+,-.���
/�-0����$����� 
����� A,C,D 
 ���� 2 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
�����#$������ �4�') 333/106,333/107,333/306,333/405 
  ����	���
��	�� 12,650 ��� ����'�
 
����� A,B,C,D 
 ���� 2 ����	���
��	�� 21,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,550 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 21,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,550 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 21,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,650 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 21,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,700 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 21,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,800 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 21,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 10,900 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 22,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,050 ��� ����'�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 22,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,150 ��� ����'�
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����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 34,400 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
���,<����
�� �4�') 324/18 
 ���� 2 ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
���,<����
�� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
���,<����
�� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
���,<����
�� 
  ����  5 �7���')�����1,-.���
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,350 ��� ����'�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 26,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,400 ��� ����'�
 
 ���� 10 ����	���
��	�� 26,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,450 ��� ����'�
 
 ���� 11 ����	���
��	�� 2,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,550 ��� ����'�
 
 ���� 12 ����	���
��	�� 27,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,600 ��� ����'�
 
 ���� 13 ����	���
��	�� 27,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,700 ��� ����'�
 
 ���� 14 ����	���
��	�� 27,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,800 ��� ����'�
 
 ���� 15 ����	���
��	�� 27,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,900 ��� ����'�
 
 ���� 16 ����	���
��	�� 28,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,000 ��� ����'�
 
 ���� 17 ����	���
��	�� 28,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,150 ��� ����'�
 
 ���� 18 ����	���
��	�� 28,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,300 ��� ����'�
 
 ���� 19 ����	���
��	�� 28,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,450 ��� ����'�
 
             
            /���� 20... 
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 ���� 20 ����	���
��	�� 29,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,650 ��� ����'�
 
 ���� 21 ����	���
��	�� 29,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,850 ��� ����'�
 
 ���� 22 ����	���
��	�� 30,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,100 ��� ����'�
 
 ���� 23 ����	���
��	�� 30,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,300 ��� ����'�
 
 ���� 24 ����	���
��	�� 31,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,550 ��� ����'�
 
 ���� 25 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 15,800 ��� ����'�
 
 ���� 26 ����	���
��	�� 32,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,050 ��� ����'�
 
 ���� 27 ����	���
��	�� 32,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,350 ��� ����'�
 
 ���� 28 ����	���
��	�� 33,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,600 ��� ����'�
 
 ���� 29 ����	���
��	�� 33,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 16,800 ��� ����'�
 
 ���� 30 ����	���
��	�� 34,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 17,050 ��� ����'�
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 ���� 1 ����	���
��	�� 40,600 ��� ���
���()����
��3���#$������ 
   ����	���
��	�� 20,300 ��� ����*�
 
 ���� 2-3 ����	���
��	�� 30,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,050 ��� ����*�
 
 ���� 4-6 ����	���
��	�� 30,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,300 ��� ����*�
 
 ���� 7-9 ����	���
��	�� 31,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,550 ��� ����*�
 
 ���� 10-12 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,800 ��� ����*�
 
 ���� 13-15 ����	���
��	�� 32,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 16,050 ��� ����*�
 
 ���� 16-18 ����	���
��	�� 32,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 16,300 ��� ����*�
 
 ���� 19 ����	���
��	�� 33,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 16,550 ��� ����*�
 



  ชื่ออาคารชุด บางบัว 2 คอนโดมิเนียม       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บางบัว คอนโดมิเนียม อาคาร 1-7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด บางยี่ขัน คอนโดมิเนียม       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 726,726/1-3

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บางรัก คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ยานนาวา อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บางลํ าภู เพลส อาคาร เอ,บี,ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ,บี

   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
อาคาร ซี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด บางออ คอนโดมิเนียม       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางออ อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บางออริเวอรวิว อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางออ อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด บาน ณ วรางค คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน (สามเพ็ง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 3-ใตดิน 1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12, 13-14 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 41/44, 41/45, 41/54

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 41/68

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น18 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-20,21-22 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 41/83,41/84,41/89,41/91

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส ลักษณะ 3 ชั้น เลขท่ี 41/93, 41/94 และชั้นหองเครื่อง

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้นดาดฟา สระวายนํ้ าสวนบุคคล

ราคาตารางเมตรละ 46,875 บาท หองชุดเลขที่ 41/93, 41/94



ชื่ออาคารชุด บานกฤษกร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ชื่ออาคารชุด บานกลางกรงุ สยาม-ปทุมวัน อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี(ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
   ชั้น 2-5 ราคา 125,000 บาท/ คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น  6  (อาคารเอ) พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
   ชั้น 6-7(อาคารบี) ราคา 125,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 7  (อาคารเอ) ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด บานกลางกรงุ สยาม-ปทุมวัน อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี(ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26(อาคาร บี) ราคาตารางเมตรละ 68,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด บานกาญจนาคม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1     ที่จอดรถยนตสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท     พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท     พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท     พ้ืนที่ระเบียง
 จอดรถยนต าคาตารางเมตรละ          55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานเกษมสันต 1 ปทุมวัน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วังใหม อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 ที่จอดรถทรัยพสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่จัดสวน

ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด บานจุลศักด์ิ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานเจริญกรุง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัพระยาไกร อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานเจาพระยา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สมเด็จเจาพระยา อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมดานริมนํ้ า เลขท่ี 1146

ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมดานริมถนน เลขท่ี 1156
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 220, 230, 232

242, 252, 254, 264, 274, 276, 286, 296, 298
ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 308, 320, 322
332, 342, 344, 354, 358, 360

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 364, 380, 396
414, 432, 1130, 466, 484

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 502, 520
538, 556, 574, 592, 610, 628

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 646, 664
682, 700, 718, 736, 754, 772

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง

ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท  หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 790,808,826,844,862,880,898,916
ราคาตารางเมตรละ        18,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ         32,000 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 934, 952,970,984,1000,1016
1032,1048

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานเจาพระยา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สมเด็จเจาพระยา อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท  หองชุดพักอาศัยริมแมนํ้ า หองชุดเลขที่ 1064,1096,1110,1124,1136,1180

ราคาตารางเมตรละ        19,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ         33,000 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ        16,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด บานชมวิว 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานชมวิว 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานดวงตะวัน อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทับยาง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานตรีวิทย อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานถนนสารสิน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 81,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,750 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 82,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร



ชื่ออาคารชุด บานทองทิพย คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด บานไท เลียบวาร ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล โคกแฝด อําเภอ หนองจอก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



  ชื่ออาคารชุด บานนนทรี       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

   ชั้น 8 ทรัพยสวนกลาง (สระวายนํ้ า) ไมประเมินราคา
   ที่จอดรถสวนบุคคล 45,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)
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ชื่ออาคารชุด บานนันทสิริ อาคาร A และ B
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (สาทร) อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พื้นที่ระเบียง และท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พื้นที่ระเบียง และท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พื้นที่ระเบียง และท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท พื้นที่ระเบียง และท่ีวางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด บานบดินทร อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ วงัทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานบดินทร อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ วงัทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานบดินทร อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ วงัทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บดินทร อาคาร 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานบางขุนนนท ริมนํ้ า อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนนนท อํ าเภอ ตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด บานบุญญพทิักษ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท เลขท่ี 222/164-222/165 หองออกกําลังกาย, สระวายน้ํา, สโมสร 



ชื่ออาคารชุด บานบุญศิริ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด บานปทุมวัน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล พญาไท อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-9 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 158/165,185/166,158/174,158/175,
158/183,158/191

ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 158/196
ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่สวนหยอม หองชุดเลขที่ 158/195,158/196

  ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 125,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานประชาชื่น คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียงวางไมประดับ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียงวางไมประดับ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียงวางไมประดับ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียงวางไมประดับ



ชื่ออาคารชุด บานประชาชื่นคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง, วางไมประดับ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง, วางไมประดับ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง, วางไมประดับ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง, วางไมประดับ



ชื่ออาคารชุด บานประชานิเวศน อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16,15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่สวนพาณิชยกรรมของหองชุดเลขที่ 3/1
ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่สวนสํ านักงานของหองชุดเลขที่ 3/1
ราคาตารางเมตรละ 22,125 บาท หองเครื่อง,หองเก็บของ  ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 3/1
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ลานโลง ชั้นที่ 1  ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 3/1
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ดาดฟา ชั้นที่ 2 ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 3/1

ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง

อาคาร 2,3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 3/239,241

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เปนหองโลงไมมีผนังเลขที่ 3/240
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด บานปยะสาธร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (สาทร) อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ที่จอดรถสวนกลางและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13 (12เอ) ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท  หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท  หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท  หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท  หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานปยะสาธร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (สาทร) อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดเพนทเฮาสมีลักษณะ 2 ชั้น

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดเพนทเฮาสมีลักษณะ 2 ชั้น
ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พื้นที่ระเบียง

                        ราคาตารางเมตรละ          31,500 บาท   พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด บานผ้ึงหลวง 1 และ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล จรเขบัว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด บานพระยาภิรมย - รัชดา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานพระยาภิรมย - รัชดา 2 อาคาร ซี-อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานพฤกษาสิริ 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานพฤกษาสิริ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหานคร (สาทร) อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นดิน-ชั้นที่1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานพหล 52 อาคาร 3,4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานพหล 52 อาคาร 5,6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานพหลโยธินเพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตสวนบุคคลและพื้นที่ทรัพยสวนกลาง
   ชั้นลาง (จี) ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองเก็บสัมภาระ หองชุดเลขที่ 412/1
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่แสดงสินคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่แสดงสินคา
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่แสดงสินคา
   ชั้น4-6 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลและพื้นที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13(12เอ)-15 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานพักผูพิพากษา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดินและชั้นที่ 1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานพิมแพร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด บานเพ็ญผล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน(สามเสนในฝงเหนือ) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

   ชั้น 7 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด บานเพลินจิต อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน - ชั้น1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด บานยุพยงค อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานเย็นอากาศ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (ชองนนทรี) อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน - 3 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล / คันละ
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด บานรวงขาว       อาคาร 1,2,3,4
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่วางสวนบุคคล, พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่วางสวนบุคคล, พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่วางสวนบุคคล, พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานรองเมือง อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-7 ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 11-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท เพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง ชั้นที่ 25 หองชุดเลขที่ 1/177,1/178,1/18,1/182



ชื่ออาคารชุด บานรัชดา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานรัชโยธิน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ชั้นที่ 1 หองชุดเลขที่ 345/223,ชั้นที่ 2

หองชุดเลขที่ 345/20,345/22และ 345/10
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 8 หองชุดเลขที่ 345/171,345/172,345/194และ 345/195
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 9 หองชุดเลขที่ 345/196,345/197,345/212และ 345/213
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 1 หองชุดเลขที่ 345/214,345/215 และ 345/222

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานราชเทวี วิลล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงพญาไท(ประแจจีน) อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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��	�� 7,900 ��� ����*�
 
 ���� 1 ����	���
��	�� 17,600 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 8,800 ��� ����*�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 17,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 8,900 ��� ����*�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 17,900 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 8,950 ��� ����*�
 
 ���� 4 ����	���
��	�) 18,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 9,050 ��� ����*�
 
 �����1, 2, 3,4, 5 
 ���� 5 ����	���
��	�� 18,300 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 9,150 ��� ����*�
 
 ���� 6 ����	���
��	�) 18,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 9,250 ��� ����*�
 
 ���� 7 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 9,400 ��� ����*�
 
 ����� 4, 5 
 ���� 8 ����	���
��	�) 19,000 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 9,500 ��� ����*�
 
  ����  1 �*+,���-��	0(./���
 
 ���� 2 ����	���
��	�) 21,400 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�) 10,700 ��� ����*�
 
 ���� 3, 4 ����	���
��	�) 16,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�) 8,150 ��� ����*�
 
 ����� 6 
  ���� 1 �*+,���-��	0(./���
 
  ���� �� (��/.����)� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 17,200 ��� ���
����������� 
    ����	���
��	�� 8,600 ��� ����*�
 

 

 
 /���� 3… 

 



�����������	 �,���)�<�� (1-6) ����� 1- 6 
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 ���� 3 ����	���
��	�) 16,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 8,400 ��� ����*�
 
 ���� 4 ����	���
��	�) 16,600 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 8,300 ��� ����*�
 



ชื่ออาคารชุด บานริมธาร 1 อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 27/2 อาคาร 2
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



 
 ชื่ออาคารชุด บานรื่นรมย - บางนา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



ชื่ออาคารชุด บานวดาพารค อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมากใต อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 35/1 - 35/10

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานวิภาวี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่วางไมประดับและระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่วางไมประดับและระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่วางไมประดับและระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่วางไมประดับและระเบียง



 ชื่ออาคารชุด บานศรีนวมนิทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองจั่น อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



�����������	 �.�!(�����I 8�-	� ����� 8�-	� 
�������    
����� ������ ���!� 
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 ���� 1 ����	���
��	�� 18,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,050 ��� �7���')��(����
 �,. 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,200 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 18,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,300 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,400 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,500 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด บานสมปรารถนา อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



�����������	 �1�%��$��% ����� 
�������    
����� 7%%%��6�0*��(�����)���) ������ 	��/� 
 ��!"�	 ������#$!�%�� ������&� 8 ���% 
"�%���(�)��* 3 ��$��#�%�, 2553 
����(�)�$/%��%���#0,!1����	 
 ���� ����	�B2-���� 1 ����������������������������� ������������!"�#��$"	���%� 
 ���� ����	� B1 ��%������$"���� 12,240 ,�� ���������� ��������,.%%� 
 ����  2 ��%������$"���� 39,800 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 19,900 ,�� ��������$,��� 
 ���� 3 ��%������$"���� 40,000 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 4 ��%������$"���� 40,400 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 5 ��%������$"���� 40,800 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 6 ��%������$"���� 41,300 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 7 ��%������$"���� 41,800 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 8 ��%������$"���� 42,300 ,�� -����.�����/�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด บานสวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนนอก(สามเสนนอกฝงเหนือ) อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 999/296
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนจตุจักร อาคาร ดี, อี, เอฟ-จี,เอช, ไอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนจตุจักร อาคาร เอฟ - จี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม หองชุดเลขที่ 38/101-38/114
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่40/101-40/114
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 39/101-39/114

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนแจงวัฒนะ อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสีกัน อํ าเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด  บานสวนซื่อตรง       อาคาร      บานสวน 1 - 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ  บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 - 7

ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง

อาคาร 8
   ชั้น1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด บานสวนธน       อาคาร        1 ดับบลิว, 2 ดับบลิว, 1 เอ็กซ, 2 เอ็กซ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร 1 ยู, 2 ยู, 3 ยู, 1 วี, 2 วี, 3 วี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร 1 เอส, 2 เอส, 3 เอส, 1 ที, 2 ที, 3 ที
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร 1เอฟ-3เอฟ,1จี-3จี,1เฮช-3เฮช,1ไอ-3ไอ
1เจ-3เจ,1เค-3เค,1แอล-3แอล

ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร 3 แอล
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร ซี1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร ดี1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร บี1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร อี1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด บานสวนธน (4) ดี       อาคาร 1, 2,3
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน 1 อาร - 3 อาร, 1 คิว - 3คิว อาคาร 1, 2, 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด (ราษฎรบูรณะ) อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1,2,3

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน 1เอ็ม-3เอ็ม,1เอ็น-3เอ็น,1โอ-3โอและ1พี-3พี อาคาร 1 - 12
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด (ราษฏรบูรณะ) อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง   6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 - 12

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท สวนหยอม

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน 4 จี อาคาร จี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่สวนหยอมสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน 4 ดี อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน H (ฑาริกา) อาคาร 1, 2, 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน ซี อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน ดี อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน บี อาคาร 1, 2, 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร บี 1,2,3

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น ราคาตารางเมตรละ 3,200 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนธน อี อาคาร 1, 2, 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนนครธน 1 อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 4,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนนครธน 2 อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 4,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนนพเกา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง สวนควบของหองชุดชั้นที่ 6 เลขท่ี 219/76-78,
ชั้นที่ 7 เลขท่ี 215/93-95

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง สวนควบของหองชุด เลขท่ี 219/110 - 112



ชื่ออาคารชุด บานสวนนวกานต อาคาร ซี, ดี, อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ยู1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ยู 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ยู 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ยู 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 25/4-25/17
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ไอ1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ไอ 2,ไอ 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนบางเขน อาคาร ไอ 3,ยู 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6, 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร ไอ 3

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

อาคาร ยู 3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนพลู อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (สาธร) อํ าเภอ สาธร (บางรัก)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน -2 ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล / คันละ
   ชั้น3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนพุดตาน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชดา อาคาร เอ, บี, ซี, ดี, อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7, 2 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่จัดสวน
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่จัดสวน
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่จัดสวน
อาคาร อี

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลาดบางเขน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี อาคาร 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลาดบางเขน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ตลาดบางเขน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี 4 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนรัชธานี 5 อาคาร 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนริมนํ้ า 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนริมนํ้ า 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด บานสวนริมนํ้ า 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนเทียน อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 7 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 8 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 9 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 10 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 11 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 12 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 13 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 16 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 14 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 15 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 16 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 17 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 18 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 19 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 20 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 21 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 22 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 23 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 �,��������� ������� 24 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 23,100 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,900 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 19,100 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 19,300 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 19,500 ��� ���
����������� 



�����������	 �.�!��!��8�� ����� 1,2 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,250 ��� �7���'),.���-�������') 1 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,650 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,800 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,950 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� 



�����������	 �.�!��!��8�� 2 ����� 3,4,5 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,250 ��� �7���'),.���-�������') 1 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,650 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,800 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,950 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� 



�����������	 �.�!��!��8�� 3 ����� 6,7 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,250 ��� �7���'),.���-�������') 1 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,650 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,800 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,950 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� 



�����������	 �.�!��!��8�� 4 ����� 8,9 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 24,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,350 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 5,250 ��� �7���'),.���-�������') 1 
 ���� 2 ����	���
��	�� 24,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,400 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,550 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,650 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,800 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 12,950 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,150 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 13,300 ��� ����'�
 
  ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� 



ชื่ออาคารชุด บานสวนลาซาล 5 อาคาร 10 และ 11
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางนา อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเพียง

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,000 บาท ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



 ชื่ออาคารชุด บานสวนวงัทองหลาง อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง อําเภอ วังทองหลาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ���� 6 ����	���
��	�) 16,500 ��� ���
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 ���� 7 ����	���
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����������� 
   ����	���
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 ���� 4 ����	���
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����������� 
   ����	���
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   ����	���
��	�� 8,350 ��� ����*�
 



 ชื่ออาคารชุด บานสวนสุขุมวิท อาคาร 5 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
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���()����
�� 
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��	�) 16,000 ��� ���
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��	�) 16,100 ��� ���
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����������� 
 ���� 7 ����	���
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����������� 
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ชื่ออาคารชุด บานสวนสุโขทัย อาคาร 1 - 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1ที่จอดรถ ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/1-3 ชั้นที่ 2 ,111/18-19 ชั้นที่ 3
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/18-2 ชั้นที่ 4,111/27-29 ชั้นที่ 5
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/36-38 ชั้นที่ 6 ,111/45-47 ชั้นที่ 7
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง

อาคาร 2
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าและหองชุดมุมอาคารเลขที่ 111/56,60,67

ชั้นที่ 2,111/70,74,81 ชั้นที่ 3
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าและหองชุดมุมอาคารเลขที่ 111/84,88,95

ชั้นที่ 14,111/98,12,19 ชั้นที่ 5
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท  หองชุดดานสระวายนํ้ าและหองชุดมุมอาคารเลขที่ 111/112 ชั้นที่ 6
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง

อาคาร3
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและสวนหยอม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสวนสุโขทัย อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 3

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง

       อาคาร 4
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/149-150 ชั้นที่ 2,111/159-160 ชั้นที่ 3
ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสวนหยอม

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/169-17 ชั้นที่ 4,111/179-18 ชั้นที่ 5
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ าเลขที่ 111/189-190 ชั้นที่ 6 , 111/199-200 ชั้นที่ 7
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด บานสาทร เจาพระยา       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตนไทร อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1-2 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท หองเก็บของ
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-31 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดเพนเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดเพนเฮาส 3 ชั้น เลขท่ี 931/458

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสาธร อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล สาธร อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-7 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-16 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-22 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร 2
   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสิริทเวนตี้โฟร อาคาร
ท่ีตั้ง
ตําบล คลองเตย อําเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1-5 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ช้ัน 6-9 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 38,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 10-14 ราคาตารางเมตรละ 77,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 15-18 ราคาตารางเมตรละ 77,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 19-22 ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 22-23 ราคาตารางเมตรละ 79,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 23-26 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 24-25 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 27-30 ราคาตารางเมตรละ 79,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 31-32 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 33-34 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด บานอานันดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบดูเพล็ก เลขที่ 52/1 และเลขที่ 52/2 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรมีนบุรี 1 อาคาร 1-27 
ที่ตั้ง    
ตําบล มีนบุรี อําเภอ มีนบุรี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรมีนบุรี 2 อาคาร 28-47 
ที่ตั้ง    
ตําบล มีนบุรี อําเภอ มีนบุรี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรมีนบุรี 3 อาคาร 48-68 
ที่ตั้ง    
ตําบล มีนบุรี อําเภอ มีนบุรี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
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ชื่ออาคารชุด พารควิว วิภาวดี 3 อาคาร เอ4, เอ5, เอ6, บี5, บี6, บี7, ซี2, ซี3 และซี 4
ท่ีตั้ง
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1-2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 3-4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 7-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสราญ อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

- ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 194/3, 194/8
  คันละ 55,000 บาท (คันละ 12 ตารางเมตร)
- พ้ืนที่หองเก็บของ ของหองชุดเลขที่ 194/3, 194/8 ราคา
   ตารางเมตรละ 34,250 บาท

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตและพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัยดูเพล็กเลขที่ 194/22, 194/23

ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศและพื้นที่วางกระถางตนไม
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาสเลขที่ 194/3, 194/8, 194/6

ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด บานสิริเธอรตี้วัน คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา, ระบบสุขาภิบาล 
   ชั้น 1-5 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา, ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 72,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 74,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 76,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 77,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 78,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
  

 



 ชื่ออาคารชุด บานสิริเธอรตี้วัน คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
     ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 24, 25 ราคาตารางเมตรละ 83,200 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส เลขที่ 47/107, 17/108  
   ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด บานสิริสีลม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม (สาทร) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสิริ สุขุมวิท ซอย 13 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน,ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสิริเย็นอากาศ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (ชองนนทรี) อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดินและชั้นที่ 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด บานอารียสัมพันธ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด บานสิริฤดี รวมฤดี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ทรัพยสวนกลาง (ที่จอดรถ) ไมประเมินราคา
   ชั้น1 ทรัพยสวนกลาง (ที่จอดรถ) ไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 38,250 บาท พื้นที่ระบียง



ชื่ออาคารชุด บานสิริสาทร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานสิริสาทร - สวนพลู อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (ชองนนทรีย) อํ าเภอ ยานนาวา (พระโขนง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน,ชั้น1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด บานสิริสุขุมวิท ซอย 10           อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พื้นที่ระเบียง ที่วางแอร
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  ชื่ออาคารชุด บานสุขสวัสดิ์ 9       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บานสุขสันต อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น1 ที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตร.ม./คัน) ของหองชุดเลขที่ 58/1, 58/14,58/15
58/16, 58/28, 58/29, 58/42, 58/43, 58/52, 58/54, 58/56, 58/57, 58/70
58/71, 58/74, 58/84 และ 58/85
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 ชื่ออาคารชุด บานสุขุมวิท 77 เพชร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด บานสุขุมวิท 77 เพทาย อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด บานสุขุมวิท 77 ไพลิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 7,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด บานสุโขทัย อาคาร 1 - 10
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
                                                             40,000 / คัน   ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานสุโขทัย อาคาร 11 - 20
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
                                                             40,000 / คัน   ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด บานหลักสี่ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด บานออนนุช คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 998/5 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 998/7 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดสํานักงานเลขที่ 998/1-998/4 
   ชั้น 3-4 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท หองชุดสํานักงานเลขที่ 998/8-998/11, 998/158-998/161 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 998/12-998/13, 998/157 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 998/36 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 23,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 998/11 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 998/139 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด บานอิงรัก อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด บานอุดมสุข คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางนา อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด บานเอราวัณ อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทร สรงประภา 1 อาคาร 1A, 3A, 5A, 7A, 10A, 12A, 14A, 16A, 2B, 4B, 
    6B, 8B, 9B, 11B, 13B, 15B, 17B 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรบึงกุม 1 อาคาร 1-18 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คลองกุม อําเภอ บึงกุม 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรบึงกุม 2 อาคาร 19 - 35 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองกุม อําเภอ บึงกุม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



�����������	 
����������� 
������ 5 ����� 89 - 109 
�������    
���
  ���!� 
������ 
"��#$�	 �����%�#���� �����&'� 5 ���� 
$�����(�)��* 30 ,��$��� 2553 
����(�)�.�������%/0#�����	 
����� 89 - 109  
 ��� 1 ��������������� 11,000 ��� ��������������� 
 ��� 2 ��������������� 10,700 ��� ��������������� 
 ��� 3 ��������������� 10,500 ��� ��������������� 
 ��� 4 ��������������� 10,300 ��� ��������������� 
 ��� 5 ��������������� 10,200 ��� ��������������� 



�����������	 
����������� 
������ 6 ����� 110 - 134 
�������    
���
  ���!� 
������ 
"��#$�	 �����%�#���� �����&'� 5 ���� 
$�����)�*��+ 30 ,��$��� 2553 
����)�*�.�������%/0#�����	 
����� 110 - 134  
 ��� 1 ��������������� 11,000 ��� ��������������� 
 ��� 2 ��������������� 10,700 ��� ��������������� 
 ��� 3 ��������������� 10,500 ��� ��������������� 
 ��� 4 ��������������� 10,300 ��� ��������������� 
 ��� 5 ��������������� 10,200 ��� ��������������� 



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรหัวหมาก อาคาร 1-13 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรลาดกระบัง อาคาร 1-31 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทับยาว อําเภอ ลาดกระบงั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรสายไหม 1 อาคาร 1-26 
ที่ตั้ง    
ตําบล สายไหม อําเภอ สายไหม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 1 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด บานเอ้ืออาทรสายไหม 2 อาคาร 27-53 
ที่ตั้ง    
ตําบล สายไหม อําเภอ สายไหม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 1 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด บลิเลี่ยน ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-11 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 12-18 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด บวิตี้ การเดนท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บี ซี คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
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 ชื่ออาคารชุด บี ยู โชคชัย 4 อาคาร เอ,บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง,ลาดพราว,วงัทองหลาง(ลาดพราว) อําเภอ วังทองหลาง,บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด บี อาร คอนโดมิเนียม 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บี อาร คอนโดมิเนียม 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด บสีโก ทาวเวอร       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางรัก อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-7 ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล / คันละ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดเพนเฮาส



  ชื่ออาคารชุด บุญพิทักษ คอนโด       อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บญุสิตา บางกะป คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด บุษบา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



 
 
 ชื่ออาคารชุด บูทีค รัชดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง(บางซื่อฝงใต) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด บูทีค รัชดา 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง(บางซื่อฝงใต) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เบญจจินดา อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18, 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

อาคาร บี
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท อาคารชุดสํ านักงาน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เบญจมาศ อาคาร 1 - 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 3,800 บาท สวนหยอมของหองชุดชั้นที่ 1
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด เบญจศรี คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เบญจศรี วิภาวดี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 2-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 130,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด เบฟเวอรี่ฮิลส แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 150,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เบลกราเวีย เรสสิเดนซ    อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตย อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
    สระวายน้ํา  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น ใตดิน, ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 97,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 98,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 99,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 100,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 101,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 102,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เบล็ พารค เรสซิเดนซ 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองเก็บของ
   ชั้น2-4A เปนทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 4B ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม



ชื่ออาคารชุด เบล็ พารค เรสซิเดนซ 2 อาคาร ทาวเวอร 4, 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน เปนที่จอดรถยนตสวนกลาง และพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองเก็บของ
    ชั้น  2-4 A และ 4 B เปนที่จอดรถยนตสวนกลาง และพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4 B ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม
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  ��!������������ 38,350 '�� �����	
���'	�� 



�����������	 ��������� ������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 16 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 2 �#�����!���� 31,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 3 �#�����!���� 31,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 31,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 31,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 31,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 31,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 32,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 32,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 32,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 32,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 33,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 33,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 33,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 34,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 34,500 )�
 *+���,������1�� 



 �����������	 ������+��� ������ ����� ��, �� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ ������ ������!� 6 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 �������, �* 
 ���� 1 ����	���
��	�� 20,200 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 16,400 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 16,600 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 16,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 16,900 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�) 17,100 ��� ���
����������� 



  ชื่ออาคารชุด เบสท คอนโดทาวน 2                   อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



 �����������	 
��������� ����	������� ����� 
�������    
����� ������ �,������ �(�������#$%� �&)����(� )*�+� 
,��-.�	 �����)�-���� ������/� 8 ���� 
.�����1�2�3 9 5��.��� 2553 
����1�2����������)��-&����	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 53,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 53,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,750 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 53,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 26,950 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 54,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,250 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 6 ��!������������ 55,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 7 ��!������������ 55,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 27,900 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 8 ��!������������ 56,500 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 28,250 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 8 ��!������������ 57,500 (�� )*���+������,���((�����2*�� 
  ��!������������ 28,750 (�� �����	
���(	�� 
 



 �����������	 
������������� ������
�� ����� 
�������    
����� ������� ������ ���� !" 
#�����	 ������$������ �����%&� 38 ���� 
������!� ��) 9 +������ 2553 
����!� ��.�������$/�0����	 
 ���� ����	�, ������������������������ ������� ������������!"���#�"	���$� 
   ���� 1 - ���� 8 (�#������� ��������)*$$� ������"���# 13,400 )�� 
 ���� 8 (�������) ��$�������"���# 39,800 )�� 1����*������2�� 
 ���� 9 ��$�������"���# 39,900 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 19,950 )�� ��������#�)��� 
 ���� 10 ��$�������"���# 40,000 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,000 )�� ��������#�)��� 
 ���� 11 ��$�������"���# 40,200 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,100 )�� ��������#�)��� 
 ���� 12 ��$�������"���# 40,300 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,150 )�� ��������#�)��� 
 ���� 13 ��$�������"���# 40,500 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,250 )�� ��������#�)��� 
 ���� 14 ��$�������"���# 40,700 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,350 )�� ��������#�)��� 
 ���� 15 ��$�������"���# 41,000 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,500 )�� ��������#�)��� 
 ���� 16 ��$�������"���# 41,300 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,650 )�� ��������#�)��� 
 ���� 17 ��$�������"���# 41,600 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 20,800 )�� ��������#�)��� 
 ���� 18 ��$�������"���# 42,000 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 21,000 )�� ��������#�)��� 
 ���� 19 ��$�������"���# 42,400 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 21,200 )�� ��������#�)��� 
 ���� 20 ��$�������"���# 42,800 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 21,400 )�� ��������#�)��� 
 ���� 21 ��$�������"���# 43,300 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 21,650 )�� ��������#�)��� 
 ���� 22 ��$�������"���# 43,900 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 21,950 )�� ��������#�)��� 
 ���� 23 ��$�������"���# 44,500 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 22,250 )�� ��������#�)��� 
 ���� 24 ��$�������"���# 45,200 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 22,600 )�� ��������#�)��� 
 



 �����������	 
������������� ������
�� ����� 
�������    
����� ������� ������ ���� !" 
#�����	 ������$������ �����%&� 38 ���� 
������!� ��) 9 +������ 2553 
����!� ��.�������$/�0����	 
 ���� 25 ��$�������"���# 45,900 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 22,950 )�� ��������#�)��� 
 ���� 26 ��$�������"���# 46,600 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 23,300 )�� ��������#�)��� 
 ���� 27 ��$�������"���# 47,400 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 23,700 )�� ��������#�)��� 
 ���� 28 ��$�������"���# 48,100 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 24,050 )�� ��������#�)��� 
 ���� 29 ��$�������"���# 48,900 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 24,450 )�� ��������#�)��� 
 ���� 30 ��$�������"���# 49,700 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 24,850 )�� ��������#�)��� 
 ���� 31 ��$�������"���# 50,400 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 25,200 )�� ��������#�)��� 
 ���� 32 ��$�������"���# 51,000 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 25,500 )�� ��������#�)��� 
 ���� 33 ��$�������"���# 51,600 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 25,800 )�� ��������#�)��� 
 ���� 34 ��$�������"���# 52,100 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 26,050 )�� ��������#�)��� 
 ���� 35 ��$�������"���# 52,500 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 26,250 )�� ��������#�)��� 
 ���� 36 ��$�������"���# 52,800 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 26,400 )�� ��������#�)��� 
 ���� 37 ��$�������"���# 53,000 )�� 1����*������2�� 
  ��$�������"���# 26,500 )�� ��������#�)��� 
 ���� 37 - 38 ��$�������"���# 54,000 )�� 1����*������2��())������7���� 
  ��$�������"���# 27,000 )�� ��������#�)���,����������1���" 



 ชื่ออาคารชุด แบงคคอก ฮอไรซอน เพชรเกษม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
อาคารจอดรถ 
  ชั้น 1-4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลาง และท่ีจอดรถยนตสวนกลาง ไมประเมินราคา 
อาคารพักอาศัย 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้น  2 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 49,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 51,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด แบงคคอก ฮอไรซอน เพชรเกษม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด แบซเลอร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,700 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ รัชโยธนิ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่สวน 



ชื่ออาคารชุด โบเบ ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 10-10 เอ ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 11,11,12 เอ ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองประชุมและหองบริการ ส่ิงอํ านวยความสะดวก

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่สวนหยอม
ราคาตารางเมตรละ 19,125 บาท สระวายนํ้ าชั้นที่ 11

ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่วางหนาหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดบนชั้นดาดฟา

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 125,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด โบเบ ทาวเวอร 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองมหานาค อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน2 เปนที่จอดรถสวนกลางและพื้นที่ทรัพยสวนกลาง
   ชั้นใตดิน1-ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 114,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม(พลาซา)
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 114,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 113,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม(ศูนยอาหาร)
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11,11A,12 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล(15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด โบเบ มินิออฟฟศ ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองมหานาค (นางเลิ้ง) อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด ใบหยก 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 86 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1 ราคาตารางเมตรละ 160,000 บาท พาณิชยกรรม
   ชั้นใตดิน 2 ราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 170,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 160,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองเคร่ืองและหองเก็บของเลขที่ 222/508-512,222/513- -517,

222/518-522,222/523-527
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองเคร่ืองและหองเก็บของเลขที่ 222/528-532,222/533- 537,

222/538-542,222/543-547
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองเก็บของเลขที่ 222/548-552

   ชั้น14 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 222/553,554
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมสวนบริการ หองจัดเล้ียงและหองเอนกประสงค

เลขท่ี 222/555-556,222/557-558,222/559
ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 222/560 ประเมินราคาตามสภาพหองชุด

ไมสมบรูณขาดสวนตกแตง
ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 222/561
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรม
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรม
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรม
ชั้น 33-35 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรม
ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ

หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง
ชั้น 37-40 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ

หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง
ชั้น 41-44 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ

หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง
ชั้น 45-48 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ

หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง
ชั้น 49-51 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ

หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง
   ชั้น52 เปนหองเครื่องทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น53 เปนหองเครื่องทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด ใบหยก 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 86 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด

  ชั้น 54-56    ราคาตารางเมตรละ   40,000บาท   หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
                    หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

ชั้น 57-60 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

ชั้น 61-64 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

   ชั้น 65-68 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

ชั้น 69-72 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

ชั้น 73-74 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัยที่ใชประโยชนเปนโรงแรมประเมินราคาตามสภาพ
หองชุดไมสมบูรณขาดสวนตกแตง

ชั้น 75-76 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 222/1293,1294
 ชั้น 77-79 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 222/1259,1296,1297
ชั้น 80 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 222/1298
ชั้น 81-83 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 222/1299,1300,1301

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท   พ้ืนที่ระเบียง ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดพาณิชยกรรม ชั้นที่ 81
เลขท่ี 222/1299

ชั้น 84 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 222/1302
   ชั้น  85              ราคาตารางเมตรละ         48,000  บาท หองชุดสํ านักงาน เลขท่ี 222/1303
ชั้น 86 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพ้ืนที่โลง เลขท่ี 222/1304



ชื่ออาคารชุด ใบหยก ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราชเทวี อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 43 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 160,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 170,000 บาท เลขที่ 58,59,70,-116,60-69
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 180,000 บาท เลขที่ 58,59,70,-116,60-69
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 150,000 บาท เลขที่ 117-126,133-18 ,127-132
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 160,000 บาท เลขที่ 117-126,133-18 ,127-132
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท เลขที่ 181-185,197-24,186 -196
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท เลขที่ 181-185,197-24,186 -196
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

   ชั้น 6-9 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 12-43 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไบรทตัน เพลส อาคาร เอ,เอฟ,บี-อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9,10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ,เอฟ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 38/1-5,38/278-280
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

อาคาร บี-อี
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

   ชั้น10 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด ป ปนเกลา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ป ปนเกลา คอนโดมิเนียม โครงการ 2 อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ป ปนเกลา คอนโดมิเนียม โครงการ 2 อาคาร 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ป. ธนาทาวเวอร 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ป.ธนาทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13 (12เอ) และ 14 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ปทุมวัน เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปทุมวัน อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ปทุมวัน รีสอรท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พญาไท อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 เปนที่จอดรถสวนกลาง 200 คัน สวนบุคคล 208 คัน
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น7 เปนที่จอดรถสวนบุคคล 71 คัน
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม สระนํ้ าและสวนบริการพักอาศัย
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 33-36 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 37-38 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
                                                           155,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด ปภาดา  สีลม อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สีลม (สาธร) อําเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน1 - ชั้นใตดิน 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 87,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 74,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,250 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส (หองชุดเลขที่ 111/66)

ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย

 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ประชาชื่น คอนโดมิเนียม อาคาร 1-4
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ประชานิเวศน คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ไมประเมินราคาเปนทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ประชารวมใจ คอนโดทาวน อาคาร 1 , 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนศรี(บางเสาธง) อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ประชาราษฎร แกรนด คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพิเศษเลขที่ 270-270/19
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด ประชาสุขเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ประดิพัทธ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ประตูน้ํ าเพรสตีจ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน หองเคร่ืองจักรทรัพยสวนกลาง
   ชั้น1-8 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 1-2 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 3 �#�����!���� 45,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 4 �#�����!���� 45,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 5 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 6 �#�����!���� 46,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 7 �#�����!���� 46,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 47,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 9 �#�����!���� 47,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,800 )�
 �	��
���!)��� 



ชื่ออาคารชุด ประเสริฐสุข เพลส อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
หองชุดเลขที่ 63/1-63/17,63/45-63/62

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า
ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง

หองชุดเลขที่ 63/92-63/108,63/137-63/154
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
หองชุดเลขที่ 63/182-63/199,63/226-63/240

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า
ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง

หองชุดเลขที่ 63/265-63/280



  ชื่ออาคารชุด ปรางคทิพย                   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ปรีดีเพลซ อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



  ชื่ออาคารชุด     ปญจทรัพยสวีท           อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ปรัชญาเพลส 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด ปาลม พาวิลเลี่ยน อาคาร 1-8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

อาคาร 2-8
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ปาลม สวีท คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ปาลม สวีท คอมเพล็กซ อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อนุสาวรีย อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร บี
   ชั้น1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ปาลมมี่เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด ปนเกลา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ปนเกลา พาวิลเลี่ยน อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางบําหรุ (บางบําหรุฝงเหนือ) อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคารเอ, บี 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ปนเกลาริเวอรพารควิว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางกอกนอย(ตลิ่งชัน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่สวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด ปยภิรมย       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ บางเขน(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ลาง เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 45,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 48,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
                           ราคาตารางเมตรละ               25,050 บาท    พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 17            ราคาตารางเมตรละ               50,800 บาท    หองชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ              25,400 บาท    พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 18            ราคาตารางเมตรละ               51,600 บาท    หองชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ              25,800 บาท    พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เปรมสิริบูทิคพารค อาคาร อี 
ที่ตั้ง    
ตําบล เสนานิคม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



  ชื่ออาคารชุด เปยมรักเรสซิเดนซ       อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
                                                             75,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เปยมสุข คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ปทุมวัน โอเอซิส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังใหม อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2,3 ราคาตารางเมตรละ 93,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 4,5 ราคาตารางเมตรละ 94,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
 ชั้น 6,7 ราคาตารางเมตรละ 96,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 48,250 บาท พ้ืนที่ระเบียงและที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 48,250 บาท พ้ืนที่โถงบันได 



ชื่ออาคารชุด โปโล พารค คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สวนลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน (สามเพ็ง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด ผาสุข เพลส       อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-1 เปนที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียงเฉพาะชั้นที่ 5 ของอาคาร บี หองชุดเลขที่ 141/49-51
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียงเฉพาะชั้นที่ 7 ของอาคาร บี หองชุดเลขที่  141/75-77
   ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ฝกขาวโพด 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ฝกขาวโพด 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พงษทอง ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด  พจนพัฒนา คอนโด       อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พจนพัฒนา คอนโด อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พจนพัฒนา คอนโด อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พญาไท พลาซา อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38,25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองโถงหนาหองชุดเลขที่ 128/21
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 36-38 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

อาคาร 2
   ชั้น1-10 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด พญาไท เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงพญาไท อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น 2-3 ที่จอดรถสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น5-6 ที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-15 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 28-29 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                            115,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตารางเมตร/คัน)



  ชื่ออาคารชุด พรทวีวัฒน คอนโดทาวน       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พรปยะ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-4 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พรรณภา 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 4,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 3,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พรรณภา 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 4,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พรหมพิมาน 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พรหมพิมาน 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พรหมไพศาล คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด พรอม พหลโยธิน 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน (สามเสนในฝงเหนือ) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นท่ี 1, 2 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



ชื่ออาคารชุด พรอม คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด พระพินิจ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พระยาภิรมย - ชาโตว ริเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พระยาภิรมยรีเจนท ตากสิน-สาทร   อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล    อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พรานนก คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พรีเมียร เพลส อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล สวนหลวง อํ าเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 เปนที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
อาคาร 2

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียงและท่ีวางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด พรีเมียร เพลส อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล สวนหลวง อํ าเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด พรีมา ศรีนครินทร อาคาร A, B, C, D 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



ชื่ออาคารชุด พฤกษา คอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด พฤกษาธานี คอนโดเทล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
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 ชื่ออาคารชุด พฤกษาภิรมย คอนโดเทล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ประเวศ อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด พฤกษาวารนิทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ประเวศ อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด พรีเมียร เพลส อาคาร 1 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,850 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,950 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,150 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,450 บาท ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด พรีเมียร เพลส อาคาร 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด พรีเมียร เพลส 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด พรีน บาย แสนสิร ิ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะปฝงใต อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน, ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 107,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 108,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 109,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 110,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 111,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 113,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 114,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด พลัส 38 คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนง อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พลัส 67 คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนง(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พวงสุวรรณ คอนโดทาวน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พหลโยธิน 57 คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พหลโยธิน 57 คอนโด 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พหลโยธิน พารค อาคาร 3, 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน,ชั้นกราวด ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พหลโยธิน เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น4-7 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 11,12,13 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หรือ 14
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หรือ 15-17
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หรือ 18-2
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หรือ 21-23
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หรือ 24-26
ชั้น 26-28 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หรือ 27-29
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หรือ 30-32
ชั้น 32-34 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หรือ 33-35
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หรือ 36-38
ชั้น 38-41 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หรือ 39-42

   ชั้น  42 หรือ 43 ชั้นดาดฟาทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 38 หรือ 39 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองใตสระวายนํ้ า
ชั้น 39 หรือ 40 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคล

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด พหลโยธิน เรสซิเดนท อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8, 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
อาคาร บี

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
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ชื่ออาคารชุด พชัรเพลส อาคาร 1 - 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด พฒันฉัตร เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 24/1-24/5
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด พัฒนฉัตร สวีท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด พัทธมน คอนโดทาวน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด พันดาว เพลส สุขุมวิท 50 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง (บางจาก) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด พาณิชยธน คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พาทีโอ เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม เลขท่ี 85/83-85/89 ,85/90-85/95
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด พารค เพลินจิต อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
   ชั้น2-6 เปนที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 115 คัน
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่จัดสวน หองชุดเลขที่ 61/13 - 20, 61/23, 61/43 - 48
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13(12เอ)15 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่จัดสวน หองชุดเลขที่ 64/108 - 111
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                             85,000 บาท / คัน ที่จอดรถสวนบุคคล ( 15 ตร.ม./คัน)



ชื่ออาคารชุด พารคพาวิลเลี่ยน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พารควิว วิภาวดี 1 อาคาร เอ 1 - เอ 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พารควิว วิภาวดี 2 อาคาร บี 1 - บี 4 และ ซี 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พารควิว วิภาวดี 3 อาคาร เอ4, เอ5, เอ6, บี5, บี6, บี7, ซี2, ซี3 และซี 4
ท่ีตั้ง
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1-2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 3-4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ช้ัน 7-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด พารคววิ วิภาวดี 4 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงสองหอง(ตลาดบางเขน) อําเภอ หลักสี่ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด พาสมา การเดน อาคาร 17 ชั้น, 20 ชั้น
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 17 ชั้น

   ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-7 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 11-13(12เอ) ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท 12 เอ
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
อาคาร 20 ชั้น

   ชั้น1-4 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พิ นี คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พกุิล เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ยานนาวา อํ าเภอ บางรัก (บานทวาย)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

   ชั้น2 เปนสวนบริการทรัพยสวนกลาง สระวายนํ้ าและสวนหยอม
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพิเศษ มี 2 ชั้น

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่ระเบียง



  ชื่ออาคารชุด พิชัย คอนโดมิเนียม      อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกระบือ อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พาณิชยกรรม (ดานหนา)
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
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 ชื่ออาคารชุด พิณนภา ออนนุช อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองบอน อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด พิบูลย คอนโดทาวน อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พบิูลย คอนโดวิลล อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 และ 2

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง ทรัพยสวนบุคคลของอาคาร 1 หองชุด เลขท่ี 47/173,174
ชั้นที่ 8 เลขท่ี 47/198, 199 ชั้นที่ 9  อาคาร 2 หองชุด เลขท่ี 49/173,174
ชั้นที่ 8 เลขท่ี 49/198, 199 ชั้นที่ 9



ชื่ออาคารชุด พิบูลยคอนโดวิลล อาคาร 3-4 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางซื่อ อําเภอ บางซื่อ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด พบิูลยวัฒนา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท

อาคาร 2,3
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พิบูล คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด พิพัฒน เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1 - ชั้นที่ 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 37/26-27 และ 37/37-38
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 7 (บางสวน) ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดเพนเฮาสเลขท่ี 37/111 และ 37/121

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเพนเฮาสเลขท่ี 37/111 และ 37/121
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดเพนเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 37/122,37/125-126 และ 37/129



ชื่ออาคารชุด พศิวิทย ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 614/2,614/16,614/30
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 614/44,614/58,614/72
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 614/86,614/1
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พศิวิทย เรสซิเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด พี.จี. 2 เดอะคอนโดเรสซเิดนท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 



ชื่ออาคารชุด พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด พี.จี. พระราม 9 คอนโดมิเนียม อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่หองเครื่องสระวายน้ํา(ทรัพยสวนบุคคลของ 
                                                                              หองชุดเลขที่ 98/32) 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 39,825 บาท พ้ืนที่สระวายน้ํา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 49,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย PENTHOUSE 
  ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย PENTHOUSE 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด พี ซี แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พ ีไทยลิฟวิ่ง เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด พี พี เอช คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน (สองหอง) อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พี เอ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พี เอ คอนโด อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พี เอ็ม ริเวอรไซด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-4 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคลและที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท เปนหองประชุมสวนควบ หองชุดเลขที่ 984/7 ชั้นที่ 7 หองเก็บของ

และหองครัวของหองชุดเลขที่ 984/99 ชั้น 30
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดเพนทเฮาสลักษณะ 2 ชั้น

ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
   ที่จอดรถสวนบุคคล                                      105,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)
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ชื่ออาคารชุด พ ีเอส ที คอนโดวิลล ทาวเวอร 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา (เมือง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พาณิชยกรรม รานคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คันละ (ภายในอาคารชั้นใตดินถึงชั้น 5)
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล/คันละ (ภายนอกอาคารชั้น 1)



ชื่ออาคารชุด พี เอส ที ซิตี้โฮม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม รานคา, รานอาหาร

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 128/42

   ชั้น2-7 ที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม, ชั้นสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่สวนบุคคลนอกหองชุด
ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองประชุม, ทรัพยสวนบุคคล หองชุดเลขที่ 128/42

   ที่จอดรถสวนบุคค                                                     85,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



 ชื่ออาคารชุด พี แอนด เอส เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วัดทาพระ อําเภอ บางกอกใหญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด พีทรัชดา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่สวนหยอม



ชื่ออาคารชุด พรีเว บาย แสนสิร ิ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนลุมพินี(ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน1-4 และชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 133,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 66,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 66,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 66,550 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 133,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 134,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 135,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 67,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 67,650 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 67,650 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 136,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 68,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 68,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 68,250 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 137,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 68,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 68,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 68,950 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 139,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 141,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ 70,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 70,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 70,550 บาท พ้ืนที่ซักลาง 



ชื่ออาคารชุด พรีเว บาย แสนสิร ิ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนลุมพินี(ปทุมวัน) อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 143,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 71,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 71,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 71,550 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 145,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 72,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 72,550 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 72,550 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 147,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 73,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 73,700 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 73,700 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 149,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท พ้ืนที่วางแอร 
  ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 14                                                     พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด พเีพิล พารค เพลส อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พเีพิล พารค เพลส อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พเีพิล พารค เพลส อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พเีพิล พารค เพลส อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด พึ่งบุญ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (เลขท่ี 13/336-13/368)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดเลขที่ 13/369-13/372
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด พนูทรัพยทวีคอนโดทาวน อาคาร 1-5
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พูนสิน คอนโดทาวน อาคาร 1 - 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด พลูทิพย คอนโดเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เพชรเกา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมและสํ านักงาน

   ชั้น1-5 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่จัดสวน ระเบียง และพ้ืนที่วางแอร
ชั้น 10-12เอ ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่จัดสวน ระเบียง และพ้ืนที่วางแอร
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่จัดสวน ระเบียง และพ้ืนที่วางแอร
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่จัดสวน ระเบียง และพ้ืนที่วางแอร
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่จัดสวน ระเบียง และพ้ืนที่วางแอร



ชื่ออาคารชุด เพชรทวี คอนโดทาวน อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เพชรไทย คอนโดมิเนียม อาคาร เอ-ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท ดานหนา หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท ดานหลัง หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เพชรบางบอน อาคาร เอ-ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เพชรพลอยเรสซิเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สี่พระยา อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง      8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น  1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พักอาศัย
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พักอาศัย
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พักอาศัย
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เพชรไพลิน คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางชัน อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เพ็ญศิริ เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 90/2
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 90/12-90/13-90/14
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 3
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 4-5
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 6-7



ชื่ออาคารชุด เพญ็ศิริคอมเพล็กซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลํ าปลาทิว อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 89-89/13

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด เพรสซิเดนท คอนโดทาวน 1 อาคาร เอ 1- เอ 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อรุณอัมรินทร อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม(อาคารเอ 1 และ 2)
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด เพรสซิเดนท พารค ฮารเบอรวิว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พาณิชยกรรม เลขท่ี 97/84-97/88

   ชั้น2 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน

   ชั้น5-6 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น38 ทรัพยสวนกลาง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



 ชื่ออาคารชุด เพรสซเิดนท พารค ฮารเบอรวิว มะฮอกกานีทาวเวอร   อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 97/84-97/88 
     ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
   ชั้น  2  พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ชั้น  5 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น  6 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 64,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 
 
 



 
 ชื่ออาคารชุด เพรสซเิดนท พารค ฮารเบอรวิว มะฮอกกานีทาวเวอร   อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 67,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
   ชั้น 38  พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
ท่ีจอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท ท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เพลินจิต คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เพลินจิต เทอเรช อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น2-7 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด เพิ่มสิน อาคารชุด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง      3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เพิ่มสิน อาคารชุด อาคาร 2,3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เพิ่มสุขเรสซิเดนซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เพิรล การเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
    ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11,12,12 เอ,14 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด โพธิ์ทอง ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โพธิ์ทองคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางจอมทอง อํ าเภอ จอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด โพธิ์สามตน ลิฟวิ่ง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัทาพระ (เกาะทาพระ) อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โพธิ์สามตนคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล เกาะทาพระ อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ไพจิตร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
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 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,400 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 9 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,500 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 10 �#�����!���� 41,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,650 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 11 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,800 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 12 �#�����!���� 41,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,950 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 13 �#�����!���� 42,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,150 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 14 �#�����!���� 42,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,350 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 15 �#�����!���� 43,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,600 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 16 �#�����!���� 43,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,850 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
 ���� 17-18 �#�����!���� 45,200 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 22,600 )�
 �	��
���!)���,���!#	��� �)����1 
  



ชื่ออาคารชุด ไพรม แมนชั่น พรอมศรี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 (บางสวน) เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ไพรม แมนชั่น 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง

   ชั้น1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ไพรม แมนชัน่ สุขุมวิท 31 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 3 ชั้น, ชั้น 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 61,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ไพรม เรียลตี้ รามคํ าแหง อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
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 ���� 1 �#�����!���� 54,700 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 45,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 3 �#�����!���� 45,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 4 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 5 �#�����!���� 46,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 6 �#�����!���� 46,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 7 �#�����!���� 47,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 48,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,050 )�
 �	��
���!)��� 
   
���������� �#�����!���� 13,000 )�
 
��������������),##� 



ชื่ออาคารชุด ไพรมเรียลตี้ รามคํ าแหง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

                                                             45,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล 15 ตรม/คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
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 ���� 1 ��!������������ 26,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 13,200 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 2 ��!������������ 26,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 13,300 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 26,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 13,400 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 27,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 13,550 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 27,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 13,700 (�� �����	
���(	�� 



ชื่ออาคารชุด ฟรีเมียร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11, 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

อาคาร 2
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ฟลอรา คอนโดวิลล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด ฟลอราวลิล อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ,บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
อาคารบ ี
   ชั้น 4 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคารเอ,บี 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดเพนเฮาส 



 ชื่ออาคารชุด ฟลอราวลิล 2 อาคาร C, D 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคาร C 
 ชั้น 1-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
อาคาร C,D 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
อาคาร D 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
อาคาร C,D 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส 



ชื่ออาคารชุด ฟลอราเฮาส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท หองชุดเลขที่ 273/1

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดเลขที่ 273/2-273/14
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดเลขที่ 273/15
ราคาตารางเมตรละ 7,400 บาท หองชุดเลขที่ 273/16
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดเลขที่ 273/17-273/19
ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท หองชุดเลขที่ 273/20
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดเลขที่ 273/21
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดเลขที่ 273/22-273/31
ราคาตารางเมตรละ 8,200 บาท หองชุดเลขที่ 273/32



ชื่ออาคารชุด ฟอรจูน คอนโดทาวน 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ใตดิน -3 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13, 12A ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ฟอรจูน คอนโดทาวน 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท (พาณิชยกรรม)

   ชั้น2-3 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท (พักอาศัย)
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ฟอรจูน แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม  จํ านวน  2 หองชุด
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ฟอรจูนยูนิ แมนชั่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ใตดิน-4 ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 13,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ฟอรั่ม ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 184/1

   ชั้น2 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 184/2

   ชั้น4 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 184/3

   ชั้น6 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 184/4

   ชั้น8 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 11,12,13(12เอ),14 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 35-37 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 184/233,184/234,184/235,184/236

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองนํ้ าสวนบุคคลนอกหองชุดเลขที่ 184/233
ราคาตารางเมตรละ 155,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ฟาใส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงสองหอง อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ฟาอมร คอนโดมิเนียม อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท ชั้นที่ 1 มีเฉพาะอาคารที่ 1,2 อาคารละ 1 หองชุด
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
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 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 55,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 55,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 56,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 57,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 58,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 58,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 59,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 60,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 61,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 62,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 63,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 64,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 30 �#�����!���� 65,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 31 �#�����!���� 66,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 32 �#�����!���� 67,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 33 �#�����!���� 68,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 34-35 �#�����!���� 69,600 )�
 *+���,������1�� 
   
���������� �#�����!���� 16,500 )�
 
��������������),##� 



 ชื่ออาคารชุด ฟวส สาทร-ตากสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-6 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 68,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,450 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9,10 ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12ก ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 70,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนท่ีวางแอร 
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 ���� 16 ��	�
�����
��� 71,700 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 35,850 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 35,850 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 17 ��	�
�����
��� 72,300 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 36,150 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 36,150 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 18 ��	�
�����
��� 73,000 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 36,500 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 36,500 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 19 ��	�
�����
��� 73,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 36,900 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 36,900 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 20 ��	�
�����
��� 74,700 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 37,350 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 37,350 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 21 ��	�
�����
��� 75,600 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 37,800 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 37,800 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 22 ��	�
�����
��� 76,700 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 38,350 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 38,350 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 23 ��	�
�����
��� 77,800 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 38,900 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 38,900 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 24 ��	�
�����
��� 79,000 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 39,500 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 39,500 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 25 ��	�
�����
��� 80,300 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 40,150 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 40,150 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 26 ��	�
�����
��� 81,600 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
��� 40,800 ��� �"���#$����#�� 
  ��	�
�����
��� 40,800 ��� �"���#$%��&��' 
 ���� 27 ��	�
�����
��� 82,900 ��� ��������������� 
  ��	�
�����
���             41,450  ��� �"���#$����#�� 
      ��	�
�����
���            41,450  ���     �"���#$%��&��' 



ชื่ออาคารชุด เฟรเกรนท 71 คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนงเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ฟูลเลอตัน สุขุมวิท อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 - 5 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6 - 9 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10 -13 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14 -17 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18 -21 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 22 -25 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 26 -29 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 30 -31 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32 -33 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 34 -37 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 1 
��������������),##� 
  �#�����!���� 38,500 )�
 *+���,���-"���� 
   ����  2 
����������
��������),##� 
  �#�����!���� 31,700 )�
 *+���,������1�� 
   ����  3 
����������
��������),##� 
  �#�����!���� 31,800 )�
 *+���,������1�� 
   ����  4 
����������
��������),##� 
  �#�����!���� 31,900 )�
 *+���,������1�� 
   ����  5 
����������
��������),##� 
  �#�����!���� 32,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 32,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 7 �#�����!���� 32,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 32,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 9 �#�����!���� 32,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 33,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 33,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 33,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 33,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 16,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 34,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 34,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,300 )�
 �	��
���!)��� 
  
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด โฟคัส ออน ศาลาแดง อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล สีลม(สาธร) อ าเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น ล่าง พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น  2 ราคาตารางเมตรละ 90,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 91,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท พื้นที่ระเบยีง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 93,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 94,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 96,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
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 ���� 16 �#�����!���� 35,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 35,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,750 )�
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���!)��� 
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  �#�����!���� 18,000 )�
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���!)��� 
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  �#�����!���� 18,300 )�
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 ���� 20 �#�����!���� 37,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 18,600 )�
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 ���� 21 �#�����!���� 37,800 )�
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  �#�����!���� 18,900 )�
 �	��
���!)��� 
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 *+���,������1�� 
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 ���� 1 ����	���
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 ���� 2 ����	���
��	�� 13,500 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 13,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 13,000 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 12,800 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด แฟมมิลี่ ทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1, 4 และ 5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-4 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด แฟมมิลี่ ปารค อาคาร 1-3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฟมมิลี่ ปารค ทาวเวอร ดี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนนอก อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด แฟมมิลี่ รัชดา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พาณิชยกรรม เลขท่ี 14/1-14/3

   ชั้น1-4 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมิน
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฟมิลี่ คอนโดมิเนียม อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14,15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดที่มีความสูงเทาที่จอดรถ จํ านวน 1 หองชุด เลขท่ี 82/1
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดแบบพาณิชยกรรม จํ านวน 10 หองชุดเลขที่ 82/2-82/11
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท

อาคาร 2
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดแบบพาณิชยกรรม จํ านวน  4 หองชุด เลขท่ี 82/212-82/215
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดแบบพาณิชยกรรม จํ านวน 5 หองชุด เลขท่ี 82/216-82/220
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท



ชื่ออาคารชุด แฟมิลี่ คอมเพล็กซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดเลขที่ 39/1-39/6 หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-4 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด แฟมมิลีเ่ฮาส - ลาดพราว 71 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ, บี 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
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ชื่ออาคารชุด แฟลตของเรา อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,300 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฟลตประชากรไทย อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด โฟรสตรีท แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท เพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โฟวตี้เชคคันดเพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ไมประเมินราคาทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไฟคัสเลน อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล พระโขนง(ที่11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบดูเพล็ก 2 ชั้น

ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ภัทรศรีพัฒน ทาวเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ภัทรสรณ เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางหวา อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



  ชื่ออาคารชุด ภาวนา พาวิลเลี่ยน                                  อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มณเทียรทิพย คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว(ออเปา) อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มณเทียรทิพย คอนโดทาวน อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มติมิตร แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด มนเทียรทิพย คอนโดทาวน อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด มโนกิตติ์ คอนโดมิเนียม อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มโนกิตติ์ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด มหาดไทย 1 การเดน โครงการ 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาดไทย 1 การเดนท โครงการ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มหาดไทย คอนโดเทล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง      5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน 2 อาคาร 3 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พาณิชยกรรม (ดานหนา)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน 3 อาคาร 6 - 7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 106/1-12, 106/15-16, 107/1-10
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดเลขที่ 106/13-14, 107/11-22
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน 4 อาคาร 8, 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น  1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน 5 อาคาร 10 -12
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดเลขที่ 110/1-110/12,111/1-111/12,112/1-112/12
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดเลขที่ 110/13-110/20,111/13-111/20,112/13-112/20
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย คอนโดทาวน โครงการ 6 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองกุม อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มหาทรัพย ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มหานครธานี 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด มหานครธานี 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล กระทุมราย อํ าเภอ หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มอนิ่งไซด ไฮทส รัชดา 30 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ บางเขน (บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด มอรน่ิง สวีท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มอรน่ิงดิว อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนง อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด มั่นคง คอนโดมิเนียม อาคาร เอ - ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มัยลาภ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด มัลลิกาคอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้น 1 ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 12,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด มารเบิลเพลส 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 11,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด มารเบิลเพลส 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 11,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
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ชื่ออาคารชุด มานนทเพลส อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด มามีนคอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางชัน อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท (ดานหนา) หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท (ดานหลัง) หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,600 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,400 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด มาเมซอง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1,ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมในชั้นจอดรถยนต
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมในชั้นสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคล หองชุดเลขที่ 359/12
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                              75,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด มาย คอนโด ปนเกลา อาคาร A,B,C,D 
ที่ตั้ง    
ตําบล บําหร ุ อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด มายคอนโด ลาดพราว 27 อาคาร A,B 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 39,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด มายคอนโด สาธร - ตากสิน อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ศาลเจาอาเหนียว (บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ, บี 
   ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท หองชุดสํานักงาน 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด มายคอนโด สุขุมวิท 52 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, ที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด มายคอนโด สุขุมวิท 81 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด มายรีสอรท บางกอก อาคาร เอ, บี 
 ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป, บางกะป  อําเภอ หวยขวาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 71,180 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 71,680 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2 - ชั้น 8 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ         30,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
                          ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 
 



 
 ชื่ออาคารชุด มายรีสอรท บางกอก อาคาร เอ, บี 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล บางกะป, บางกะป  อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   อาคาร เอ 
 ชั้น 27,28 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   อาคาร เอ,บี 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   อาคาร บี 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 69,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 31                      ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 72,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 34                      ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ               37,000บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
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����"��1�! 
  ��������������� 57,300 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 23 ��������������� 116,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 58,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 24 ��������������� 118,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 59,150 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 25 ��������������� 120,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 60,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 26 ��������������� 121,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 60,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 27 ��������������� 123,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 61,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 28 ��������������� 124,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,050 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 29 ��������������� 125,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,550 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 30 ��������������� 125,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,900 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 31 ��������������� 126,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,150 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 32 ��������������� 126,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,350 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 33 ��������������� 126,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 34 ��������������� 127,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 35 ��������������� 127,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 36 ��������������� 127,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,750 ��� �3��$%����$!� 



 �����������	 ��������/�  ��)
��	� 2 ����� 1,4 
 ����!    
�"�#� ���!��/ �"��$� ���!��/ 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 45 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 37 ��������������� 128,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 38 ��������������� 128,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 38,39 ��������������� 129,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 64,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 39 ��������������� 129,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 40 ��������������� 129,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 40,41 ��������������� 130,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 65,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 41 ��������������� 130,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 42 ��������������� 130,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 43 ��������������� 131,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 44,45 ��������������� 132,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 66,250 ��� �3��$%����$!� 



 �����������	 ��������/�  ��)
��	� 2 ����� 2,3 
 ����!    
�"�#� ���!��/ �"��$� ���!��/ 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 47 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 5��� -
�� 1 �3��$%����!()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 2 ��������������� 94,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 47,350 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 95,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 47,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 95,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 47,650 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 95,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 47,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 96,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 48,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 96,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 48,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 97,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 48,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 9 ��������������� 97,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 48,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 10 ��������������� 98,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 49,150 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 11 ��������������� 99,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 49,550 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 12 ��������������� 99,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 49,950 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 13 ��������������� 100,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 50,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 14 ��������������� 102,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 51,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 15 ��������������� 103,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 51,600 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 16 ��������������� 104,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 52,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 17 ��������������� 106,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 53,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 18 ��������������� 107,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 53,750 ��� �3��$%����$!� 
 



 �����������	 ��������/�  ��)
��	� 2 ����� 2,3 
 ����!    
�"�#� ���!��/ �"��$� ���!��/ 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 47 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 19 ��������������� 109,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 54,600 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 20 ��������������� 110,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 55,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 21 ��������������� 112,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 56,400 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 22 ��������������� 114,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 57,300 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 23 ��������������� 116,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 58,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 24 ��������������� 118,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 59,150 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 25 ��������������� 120,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 60,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 26 ��������������� 121,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 60,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 27 ��������������� 123,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 61,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 28 ��������������� 124,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,050 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 29 ��������������� 125,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,550 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 30 ��������������� 125,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 62,900 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 31 ��������������� 126,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,150 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 32 ��������������� 126,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,350 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 33 ��������������� 126,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 34 ��������������� 127,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 34,35 ��������������� 128,000 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 64,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 35 ��������������� 127,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,500 ��� �3��$%����$!� 



 �����������	 ��������/�  ��)
��	� 2 ����� 2,3 
 ����!    
�"�#� ���!��/ �"��$� ���!��/ 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 47 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 36 ��������������� 127,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 63,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 36,37 ��������������� 128,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 64,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 37 ��������������� 128,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 38 ��������������� 128,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 38,39 ��������������� 129,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 64,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 39 ��������������� 129,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 40 ��������������� 129,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 64,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 40,41 ��������������� 130,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 65,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 41 ��������������� 130,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 42 ��������������� 130,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 43 ��������������� 131,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 44 ��������������� 131,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 65,750 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 44,45 ��������������� 132,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 66,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 45 ��������������� 132,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 66,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 46,47 ��������������� 133,500 ��� ����
�����(�6��)( 
  ��������������� 66,750 ��� �3��$%����$!� 
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"� ���� ������#� 8 ���� 
!����%�&ก�' 11 ������ 2554 
����%�&
�������"�, -����	 
   �������  ��  	� 
 
�� 1 ���������������ก��������������� ����ก���!"�#���"$���� 
  ���� �����" ��� 61,500 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 30,750 ��� ������������� 
 
�� 2 ���� �����" ��� 61,900 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 30,950 ��� ������������� 
 
�� 3 ���� �����" ��� 62,400 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 31,200 ��� ������������� 
 
�� 4 ���� �����" ��� 63,100 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 31,550 ��� ������������� 
 
�� 5 ���� �����" ��� 63,800 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 31,900 ��� ������������� 
 
�� 6 ���� �����" ��� 64,600 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 32,300 ��� ������������� 
 
�� 7 ���� �����" ��� 65,400 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 32,700 ��� ������������� 
 
�� 8 ���� �����" ��� 66,300 ��� )*��
+���ก��,�� 
  ���� �����" ��� 33,150 ��� ������������� 



 �����������	 ����2��A�  �%�)  ����	����/�  ����� 
 ����!    
�"�#� &�� ���G�(#�!
���>?�!�'���) �"��$� &��&��� 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 8 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 1 �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 2 ��������������� 49,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,750 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 3 ��������������� 49,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,900 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 4 ��������������� 50,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,150 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 5 ��������������� 50,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,400 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 6 ��������������� 51,400 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,700 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 7 ��������������� 52,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,000 ��� �3��$%+��4��( 
 
�� 8 ��������������� 52,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,350 ��� �3��$%+��4��( 



 ชื่ออาคารชุด โมเดอร โฮมเพลส 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด โมเดอร โฮมเพลส 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด โมเดอร โฮมเพลส 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด โมเดอร โฮมเพลส 4 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด โมเดิรน สวที โฮม 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
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 ชื่ออาคารชุด มายคอนโด สุขุมวิท 103 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา,บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ, บี 
   ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท หองชุดสํานักงาน 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด เมซอง เดอ วิลล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น เบสเมนท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล (15 ตารางเมตรตอคัน)



ชื่ออาคารชุด เมซอง เดอ สยาม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เมโทรพารค สาทร 1-3 อาคาร ซี, อี, เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทร พารค สาทร 1-4 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทรพารค สาทร 2-1 อาคาร เอ, บี, ซ,ี ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทร พารค สาทร 2-2 อาคาร อี, เอฟ, จี, เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทร พารค สาทร 2-3 อาคาร เอ็ม, เอ็น, โอ, พ ี
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทร พารค สาทร 2-4 อาคาร ไอ,เจ,เค,แอล 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด แมนฮัตตัน ชิดลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เมธาเพลสรชัดา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางเขน อําเภอ หลักส่ี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลาง และท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด แมนฮัตตัน ชิดลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 71,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 75,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 37,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32,33,34 ราคาตารางเมตรละ 78,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด แมนฮัตตัน ชิดลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด แมนฮัตตัน ชิดลม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 71,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 75,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 37,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32,33,34 ราคาตารางเมตรละ 78,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด มารชเทียนเซี้ยง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-3 เปนที่จอดรถสวนกลาง และทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น 8 เปนสระวายนํ้ า และทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด มารเบิล เพลส อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มารเบิล เพลส อาคารชุด 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มาสเตอรวิวออฟฟศบิวดิ้ง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางลํ าพูลาง อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 หองเก็บของ ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด เลขท่ี 1014/1

           บันไดดานหนา ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด เลขท่ี 1014/1
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

                                                                        65,000   บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด มาสเตอรวิวเอ็กเซ็กคิวทิฟเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางลํ าพูลาง อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 40 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น3-10 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมบนชั้นสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 36-38 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 39-40 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,375 บาท สระวายนํ้ าสวนบุคคลบนชั้นที่ 39

                                                            115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
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ชื่ออาคารชุด มิตรสัมพันธ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึ่งกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มทีรัพย เรซิเดนท อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มทีรัพย เรซิเดนท 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด มีนบุรี เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น  8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด เมโทรพารค สาทร 1-1 อาคาร จี, เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เมโทรพารค สาทร 1-2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางหวา อําเภอ ภาษีเจริญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เมโทร เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สี่พระยา อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เมธาทอง อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เมธาฟาทอง อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด เมเปลเฮาส อาคาร 1-2 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
อาคาร 1,2 
   ชั้น 1-2 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคาร 1 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
อาคาร 1,2 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
อาคาร 2 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เมอรลิน ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2     ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนบุคคล

ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท/คัน  ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคาร พลาซา,สํ านักงาน,พักอาศัย
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง8,34,20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
พลาซา

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท หองเก็บสัมภาระชั้น 2

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

อาคารสํ านักงาน
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

อาคารพักอาศัย
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองเก็บของ
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น  3 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4,6 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น5,7-10 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 11-13(12เอ) ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

     ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท ที่จอดรถยนต
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ชื่ออาคารชุด แมชเลอร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด โมเดอรนโฮม ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดสํ านักงาน มีลักษณะ 2 ชั้น
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น  9-10 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โมเดอรนโฮม ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถสวนบุคคลจํ านวน 30 คัน
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-8 เปนที่จอดรถสวนบุคคลจํ านวน 70 คัน
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท สํ านักงาน

   ชั้น10-11 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

   ชั้น33-34 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



 ชื่ออาคารชุด มูนทาวเวอร คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง ไมประเมินราคา 
   ชั้น 1-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท สํานักงาน,พาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท สํานักงาน,พาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด มูนทาวเวอร คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24,25 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26,27,28 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 3 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง ไมประเมินราคา 
 



ชื่ออาคารชุด โมเดอรนโฮม เพลส อาคาร 1 - 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด โมโนเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ชื่ออาคารชุด ยงเจรญิคอมเพล็กซ 3 อาคาร A-D 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ อาคาร เอ -ไอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8, 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ,บี,ซี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

อาคาร ดี-ไอ
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ อาคาร เอ - ไอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล จระเขบัว อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ, บี และ ซี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

อาคาร ดี, อี, เอฟ, จี, เอช และ ไอ
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ยมนา อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ยมราช อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม (สาทร) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-4 เปนที่จอดรถสวนบุคคล
   ชั้นกราวน เปนที่จอดรถสวนกลาง และทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมลักษณะ 2 ชั้น หองชุดเลขที่ 48/2-48/4
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ที่จอดรถสวน                                      125,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด ยงัเพลสแกรนด เลอจาแด็งน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-6 ที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง (หองชุดเลขที่ 84/213 และ 84/22)



 ชื่ออาคารชุด ยัวรคอนโด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย (กูบแดง) อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 12,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ยินดี คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล (บางไสไก) อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ยุคลรัตน คอนโดมิเนียม อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทับยาว อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ยตุิธรรม ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น อาคาร A 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-ชั้น 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น อาคาร A 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 54,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น อาคาร B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-ชั้น 6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น อาคาร B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 54,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท บางซื่อ สเตชั่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางซื่อ อําเภอ บางซื่อ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2 - 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท แอท บางซื่อ สเตชั่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางซื่อ อําเภอ บางซื่อ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ต าบล สวนหลวง อ าเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 1-ชั้น 6 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท ห้องชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 
 



 
ชื่ออาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ต าบล สวนหลวง อ าเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
  

 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 53,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 61,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
  
 



 ชื่ออาคารชุด ยูโรคลาสสิค คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน2 - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1  ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2  ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3  ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4  ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5  ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6  ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7  ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8  ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ยู สบาย พระราม 4 - กลวยนํ้าไท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที1่1 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ยูเอ็ม ทาวเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 (ชั้นลอย) ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 3-9 ที่จอดรถยนต 
 ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดสํานักงาน 
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล 
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��	�� 8,900 ��� ����'�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 17,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 8,950 ��� ����'�
 
 ���� 10 ����	���
��	�� 18,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,000 ��� ����'�
 
 ���� 11 ����	���
��	�� 18,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,050 ��� ����'�
 
 ���� 12 ����	���
��	�� 18,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,100 ��� ����'�
 
 ���� 13 (12��) ����	���
��	�� 18,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,150 ��� ����'�
 
 ���� 14 ����	���
��	�� 18,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 9,250 ��� ����'�
 
 ���� 15 ����	���
��	�� 18,600 ��� ���
����������� 
 ���� 16 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 17 ����	���
��	�� 19,000 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด ยเูน่ียน ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น  3-4 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 *!;���:	 ������ ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 23 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 8�+�"�-6 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 7 �#�����!���� 32,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 32,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 32,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 32,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 32,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 33,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 33,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 33,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 33,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 33,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 34,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 34,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 34,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 35,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 35,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 36,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 37,800 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 





ชื่ออาคารชุด ยไูนเต็ด รัชดา ลิฟวิ่ง เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง



�����������	 �,B!"���- ����� 1,2 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 5 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
����� 1 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
�����#$������ 
����� 1,2 
 ���� 1 ����	���
��	�� 10,100 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,900 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 9,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 9,400 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เย็นอากาศ การเดน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนหองเครื่องทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด โยธินเพลส อาคาร เอ -  ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 463/1-463/6, 462/1-462/12,461/1-461/9
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รมณียา คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 1 เอ, 2 บี, 3 เอ, 4 บี, 5 เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

หองชุดเลขที่ 353/6 - /10, 353/61/65,
353/116 - /120, 353/171 - /175, 353/226 - /230

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 10 เอ, 11 บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (ดานหนา)

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย (ดานหลัง)
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 12 เอ, 13 บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 14 เอ, 15 บี, 16 เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 3 ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (หองชุดเลขที่ 353/6-/10,353/61-/65,

353/116-/120,353/171-/175,353/226-/230
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รมสุข 9 คอนโดทาวน อาคาร 6 บี, 7 เอ, 8 บี, 9 เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดกระบัง อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รวมใจ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางชัน อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รวมใจ เรซิเดนซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน -1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 5 �#�����!���� 42,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 42,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 42,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 42,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 43,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 43,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 44,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 44,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 45,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 46,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 46,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 47,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 47,900 )�
 *+���,������1�� 



ชื่ออาคารชุด รวมฤดีการเดนเฮาส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น2 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รวมฤดีเอ็กซคลูซีฟ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนบุคคลจํ านวน 32 คันและที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



�����������	 �6��!���F" ����� 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 4 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 10,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 10,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
����������� 



�����������	 �� �8 ����� A,B 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 27 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
��#� A,B 
   ���� 1-3 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 4 �#�����!���� 50,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 50,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 50,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 51,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 51,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 52,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 52,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 52,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 53,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 53,800 )�
 *+���,������1�� 
��#� B 
 ���� 16 �#�����!���� 54,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 55,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 55,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 56,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 57,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 58,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 59,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22-23 �#�����!���� 60,200 )�
 *+���,�!��
�!6+��� *+���,�!�9
�� 12/6 
 ���� 23 �#�����!���� 60,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 61,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 62,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26-27 �#�����!���� 64,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� *+���,�!�9
�� 12/68-12/69 
  
���������� �#�����!���� 14,500 )�
 
��������������),##� 



 ชื่ออาคารชุด รอยัล คาสเทิล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 21,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 



�����������	 ��*�� �� ��)�  �8��)� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 24 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 8�+�"� 1-2 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
   ���� 1 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
   ���� 8�+�"� 1-2 
��������������),##� 
   ���� 1 
��������������),##� 
 ���� 2 �#�����!���� 53,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 3 �#�����!���� 53,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 4 �#�����!���� 53,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 5 �#�����!���� 54,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 6 �#�����!���� 54,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 7 �#�����!���� 54,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 54,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 9 �#�����!���� 55,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 55,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 56,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 56,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 57,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 57,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 58,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,150 )�
 �	��
���!)��� 
  
 
 
 



�����������	 ��*�� �� ��)�  �8��)� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 24 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 16 �#�����!���� 59,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 59,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 60,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 30,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 61,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 30,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 62,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 63,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22-23 �#�����!���� 65,700 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 32,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 24 �#�����!���� 65,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 32,900 )�
 �	��
���!)��� 

���������� �#�����!���� 16,500 )�
 
��������������),##� 
  



ชื่ออาคารชุด รอยัล ปารค 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1ที่จอดรถ ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รอยัล ปารค 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รอยัล ปารค 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 3,666 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด รอยัลไนน เรสซิเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมบนชั้นสระวายนํ้ า
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส  หองชุดเลขที่ 364/283

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด รอยัลริเวอรเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 42 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล และท่ีจอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม บนชั้นสระนํ้ าและสวนบริการ

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่โถงหนาลิฟตสวนบุคคล ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่

950/125,950/126
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท สนามเทนนิสสวนบุคคลทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 950/124

ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 35-38 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ

   ชั้น 39-40 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท  หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด รอยัลริเวอรเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 42 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
 ชั้น  41-42 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท  หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท  พ้ืนที่หองเก็บสัมภาระ ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 950/1-950/3
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่โถงหนาลิฟต ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 950/1-950/3

  ที่จอดรถสวนบุคคล                               115,000 บาท/คัน  (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด รอแยลทาวเวอร 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รัชดาซิตี้ 18 อาคาร พลอย,ไพลิน
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนนอก อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด รัชดาซติี้ 18 (2)  อาคาร เพชร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก (สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร           อาคารสูง    8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา, พ้ืนที่จอดรถยนต 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา, พ้ืนที่จอดรถยนต 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รัชดาซติี้ 18 (3) อาคาร เพทาย, ไพฑูรย 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 15,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด รัชดา ซิตี้ คอนโด อาคาร บี,ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล หวยขวาง อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร บี

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

อาคาร ดี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชดา ซิตี้ คอนโด อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล หวยขวาง อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถและสํ านักงานนิติบุคคล ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด รัชดา พาวิเลี่ยน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 12 เอ,14,15 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท ระเบียง 16-17
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท ระเบียง 19-21
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท ระเบียง 22
ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชดา เพรสทีจ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนนอก อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รัชดา เมซอง อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ต้ังแอร
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ต้ังแอร
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ต้ังแอร

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ต้ังแอร



ชื่ออาคารชุด รัชดา วิลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชดา ออรคิด อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด รัชดา - ชวนชม แมนชั่น อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รัชดาซิตี้ คอนโด 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หวยขวาง อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 หองนิติบุคคลและที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รัชดา - ทาพระคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางยี่เรือ อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด รัชดาเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 47/1
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด รัชดาสวีท คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชดาโฮม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชโยธิน เพลส อาคาร บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รัชอาภา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 333/13-333/16,333/26-333/29
ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 333/128,333/129,333/139,333/14
ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 333/198,333/199,333/28,333/29
ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 13(12เอ)-14 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 333/257,333/258,333/265,333/266
ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด รัตนโกสินทร วิว แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางยี่ขัน อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-6 ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รัตนโกสินทร ไอสแลนด คอนโดมิเนียมอาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อรุณอัมรินทร อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน (จี) ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พาณิชยกรรม
   ชั้น1-6 ที่จอดรถสวนบุคคล
   ชั้น  7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 36-38 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 37-38 ราคาตารางเมตรละ 3,400 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด ราชดํ าเนิน คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล นางเลิ้ง อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

   ชั้นพี ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ราชเทวี ทาวเวอร 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราชเทวี อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น  2-6 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ราชปรารภการเดน คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ราชวิถี ซติี้ รสีอรท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท(พญาไท) อําเภอ ดุสิต,พญาไท(ดุสิต) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน B2 , B1A – B1B  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 



ชื่ออาคารชุด ราณี คอนโดทาวน อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ราณี เพลส อาคาร บี 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 35/371,35/372
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ราณี เพลส อาคาร เอ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ราม 12 คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ราม 53 เพลส อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัยดานหนา หองชุดเลขที่ 368/10-368/20,370/10-370/20
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัยดานหลัง หองชุดเลขที่ 368-368/9,370-370/9
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ราม 65 คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด รามอินทรา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด รามาลีฟวิ่งเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ราษฎรบูรณะ คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด ริชชี่ ทาวเวอร               อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปากคลองภาษีเจริญ (บางจากฝงใต) อํ าเภอ    ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร               อาคารสูง  19   ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดเลขที่ 299/7 และ 299/8
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท   หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท   หองชุดพักอาศัย

   ชั้น 4-6 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท   หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท   หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท   หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท   หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตารางเมตร/คัน
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 ���� 1 ����	���
��	�� 40,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 20,250 ��� ����*�
 
 ���� 2-4 ����	���
��	�� 29,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 14,800 ��� ����*�
 
 ���� 5-7 ����	���
��	�� 30,100 ��� ���
���()����
�� 
  ����	���
��	�� 15,050 ��� ����*�
 
  ����  8-9 �2���*+�����0(./���
 
 ���� 10-12 ����	���
��	�� 30,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,300 ��� ����*�
 
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 31,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,550 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 15,800 ��� ����*�
 
 ���� 21-22 ����	���
��	�� 32,100 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 16,050 ��� ����*�
 



 ชื่ออาคารชุด ริธ่ึม - รัชดา อาคาร A,B 
  ที่ตั้ง    
 ตําบล สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร  A,B 
    ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร  B 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร  A,B 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 66,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 69,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 70,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
  
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ริธ่ึม - รัชดา อาคาร A,B 
  ที่ตั้ง    
 ตําบล สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 73,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น  21 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 78,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 79,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 82,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
     ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 85,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 



 
 ชื่ออาคารชุด ริธ่ึม - รัชดา อาคาร A,B 
  ที่ตั้ง    
 ตําบล สามเสนนอก (บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร  B 
 ชั้น 32       พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร  A 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 87,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 87,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 88,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 88,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 88,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 88,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
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 ���� 1 - ���� 6 	
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 ���� 1 ��$������" ���� 86,800 (�� )*���+�	�,#�����  
 ���� 7 ��$������" ���� 69,800 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 34,900 (�� 	
������"(���,	
����������� 
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������"(���,	
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  ��$������" ���� 35,250 (�� 	
������"(���,	
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 ���� 11 ��$������" ���� 70,800 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 35,400 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 12 ��$������" ���� 71,200 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 35,600 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 13 ��$������" ���� 71,600 (�� )*���+�	����/�� 
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������"(���,	
����������� 
 ���� 14 ��$������" ���� 72,000 (�� )*���+�	����/�� 
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������"(���,	
����������� 
 ���� 15 ��$������" ���� 72,500 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 36,250 (�� 	
������"(���,	
����������� 
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������"(���,	
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������"(���,	
����������� 
 ���� 18 ��$������" ���� 74,400 (�� )*���+�	����/�� 
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������"(���,	
����������� 
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����������� 
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������"(���,	
����������� 
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 ���� 23 ��$������" ���� 79,300 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 39,650 (�� 	
������"(���,	
����������� 
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������"(���,	
����������� 
 ���� 25 ��$������" ���� 81,800 (�� )*���+�	����/�� 
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����������� 
 ���� 26 ��$������" ���� 83,200 (�� )*���+�	����/�� 
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������"(���,	
����������� 
 ���� 27 ��$������" ���� 84,500 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 42,250 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 28 ��$������" ���� 85,900 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 42,950 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 29 ��$������" ���� 87,200 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 43,600 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 30 ��$������" ���� 88,500 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 44,250 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 31 ��$������" ���� 89,700 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 44,850 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 32 ��$������" ���� 90,700 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 45,350 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 33 ��$������" ���� 91,600 (�� )*���+�	����/�� 
  ��$������" ���� 45,800 (�� 	
������"(���,	
����������� 
 ���� 34    	
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 ���� 8�+�"�-1 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 2 �#�����!���� 44,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 3 �#�����!���� 44,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 4 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 5 �#�����!���� 45,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 6 �#�����!���� 45,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,850 )�
 �	��
���!)��� 
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  �#�����!���� 23,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 46,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,450 )�
 �	��
���!)��� 



ชื่ออาคารชุด ริมน้ํ า เซอรวิส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด ริเวอรไซด ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ริเวอรไซด เพลซทาวเวอร 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโคล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ริเวอรไซด ทาวเวอร อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด ริเวอรวิว คอนโดทาวน                    อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล แสนแสบ อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร บี, ซี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ริเวอรเฮเวน อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางคอแหลม อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-3 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองพักชุดอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 12,14-16 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดเลขที่ 2258/352
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง

ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง

ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง

ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดเลขที่ 2258/3 และ 2258/4
ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ริเวอรเฮเวน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางคอแหลม อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-2 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ริเวอรเฮาส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสาน อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 1 อาคาร เอ, บี, ซ ี
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองถนน อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนท โฮม อาคารชุด 2 อาคาร  
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองถนน อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 3 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองถนน อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 3A อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองถนน อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 4 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 4B อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 5 อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 6/2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล จตุจักร(บางซอน) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 7/1 อาคาร A, B, C, D, E 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8,2 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคาร A,B,C,D 
  ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาไมประเมินราคา 
อาคาร C,D 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร A,B,C,D 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร E 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น  2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด รีเจนทโฮม 8 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย,คลองถนน อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด รีสอรตา เย็นอากาศ อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตําบล ชองนนทรี อําเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
    ชั้น  ใตดิน2-ชั้นใตดิน1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม



ชื่ออาคารชุด รีสอรตา เย็นอากาศ อาคาร เอ และ ซี
ที่ตั้ง
ตําบล ชองนนทรี อําเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
    ชั้น  ใตดิน2, ชั้นใตดิน1-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่วางกระถางตนไม



ชื่ออาคารชุด รีเจนท รัชดา ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 �
�������� 12 �����  
�
�����    
����� ������ � !" �� 
���� �	 #�����$������ �����%&� 8 ���� 
 ���
�(�)#�* 17 ��,�!� 2555 
����(�)��.�������$!������	 
�������,��,	� 
   ���  1 ������������������������������ ��!���������"#�$���#%����� 
������� 
 ��� 1 ����!�����#!��� 32,900 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 16,450 ��� ������������� 
�������,��,	� 
 ��� 2 ����!�����#!��� 33,200 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 16,600 ��� ������������� 
 ��� 3 ����!�����#!��� 33,500 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 16,750 ��� ������������� 
 ��� 4 ����!�����#!��� 33,800 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 16,900 ��� ������������� 
 ��� 5 ����!�����#!��� 34,200 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 17,100 ��� ������������� 
 ��� 6 ����!�����#!��� 34,600 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 17,300 ��� ������������� 
 ��� 7 ����!�����#!��� 35,100 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 17,550 ��� ������������� 
 ��� 8 ����!�����#!��� 35,600 ��� *+���,������-�� 
  ����!�����#!��� 17,800 ��� ������������� 



�����������	 ����+���  ����	�%$���� 1 �����  1-2 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 35 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
��#� 1 
   ����  1-5 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
��#� 2 
   ����  3-4 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 43,700 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 43,200 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 5 �#�����!���� 41,700 )�
 *+���,���-"���� 
��#� 1-2 
 ���� 6 �#�����!���� 34,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 34,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 34,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 34,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 34,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 35,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 35,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 35,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 35,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 35,900 )�
 *+���,������1�� 
��#� 1 
 ���� 16 �#�����!���� 36,200 )�
 *+���,������1�� 
��#� 2 
 ���� 16-17 �#�����!���� 37,200 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
��#� 1 
 ���� 17 �#�����!���� 36,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 37,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 37,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 37,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 38,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 39,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 39,600 )�
 *+���,������1�� 
  
 
 
 
 
 



�����������	 ����+���  ����	�%$���� 1 �����  1-2 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 35 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 

����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 24 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 40,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 41,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 42,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 42,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 30 �#�����!���� 44,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 31 �#�����!���� 44,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 32 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 33 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 34-35 �#�����!����          46,600 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 



ชื่ออาคารชุด รีเจนท ออนเดอะปารค 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนง อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-6 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย



�����������	 ����+��� ����	�%$���� 3 ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 29 ���� 
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����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1-5 
��������������),##� 
 ���� 1 �#�����!���� 43,200 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 42,700 )�
 *+���,���-"���� 
   ����  6 �	��
��
������������ 
 ���� 7 �#�����!���� 33,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 33,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 33,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 33,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 34,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 34,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 34,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 34,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14-15 �#�����!���� 35,500 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 17,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 34,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 35,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16-17 �#�����!���� 36,100 )�
 *+���,�!��
�!6��� 
 ���� 17 �#�����!���� 35,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 35,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 17,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 36,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 36,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 37,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 37,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 38,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 38,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24-25 �#�����!���� 39,600 )�
 *+���,�!��
�!6��� 
  �#�����!���� 19,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 39,900 )�
 *+���,������1�� 
   �#�����!���� 19,950 )�
 �	��
���!)��� 
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 ���� 27 �#�����!���� 40,500 )�
 *+���,������1�� 
   �#�����!���� 20,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 41,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 41,800 )�
 *+���,������1�� 
  
���������� �#�����!���� 10,000 )�
 
��������������),##� 
 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทพัฒนาการ อาคาร 1 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทพัฒนาการ อาคาร 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทพัฒนาการ อาคาร 3 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด รีเจนทพัฒนาการ อาคาร 3 (97, 99)
ที่ตั้ง
ตํ าบล สวนหลวง อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด รีเจนทศรีนครินทร ทาวเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22,23 ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24,25 ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
 ชั้น 26,27 ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
 ชั้น 27,28 ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท หองชุดเพนทเฮาส 



ชื่ออาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 9 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล บางจาก อ าเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท ห้องชุดพักอาศยั 
  ราคาตารางเมตรละ 15,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
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 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 22,900 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 11,450 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 3 ��!������������ 23,100 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 11,550 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 4 ��!������������ 23,300 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 11,650 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 5 ��!������������ 23,500 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 11,750 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 6 ��!������������ 23,800 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 11,900 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 7 ��!������������ 24,100 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 12,050 '�� �����	
���'	�� 
 ���� 8 ��!������������ 24,400 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 12,200 '�� �����	
���'	�� 
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 ���� 1 �7���')�����1,-.���
?��')*���+��	1 
 ���� 2 ����	���
��	�� 34,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 34,200 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 34,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 34,700 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 35,000 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 35,300 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 35,700 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 36,100 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 36,600 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 37,200 ��� ���
����������� 
 ���� 12-13 ����	���
��	�� 38,700 ��� ���
�������1�D��,1 



ชื่ออาคารชุด ร่ืนรมย คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ร่ืนรมย คอนโดมิเนียม โครงการ 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม, มินิมารท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1-2 �7���')�����1,-.���
?��')*���+��	1 
 ���� 3 ����	���
��	�� 31,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 31,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 31,800 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 32,100 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 32,400 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 32,800 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 33,200 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 33,700 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 34,200 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 34,700 ��� ���
����������� 
 ���� 14 ����	���
��	�� 35,200 ��� ���
����������� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 35,900 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด รุงกิจ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม (ดานหนา)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รุงคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล มีนบุรี อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รุงทรัพย คอนโดทาวน อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รุงทรัพย คอนโดทาวน อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
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 ���� 1 ����	���
��	�� 13,300 ��� ���
�����#$�������4�') 880/1 - 880/9 
   ����	���
��	�� 11,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,550 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 11,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,600 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,650 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,700 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,750 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,850 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 11,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,900 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด รุงเพชร คอนโดมิเนียม อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8, 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

อาคาร บี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รุงเรือง คอนโดทาวน อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด รุงเรือง คอนโดทาวน โครงการ 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท



ชื่ออาคารชุด รุงเรือง คอนโดทาวน โครงการ 2 อาคาร ซี - ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด รุงโรจนคอนโดเทล อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองคางพล ู อําเภอ หนองแขม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 6,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 5,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนที่ซักลาง 



ชื่ออาคารชุด เรนทรี วิลลา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 108/196 - 197

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่วางหนาหองชุด
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 108/195

ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เรยมอนด ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด เรืองแมนชั่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด เรือนทรัพย คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด ฤดีเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน -1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลดา คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลพาเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลัคก้ีสตาร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด ลาซาลพารค คอนโดมิเนียม อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางนา อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ลาซาลพารค คอนโดมิเนียม อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางนา อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ลาดพราว คอนโดทาวน อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เอ ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 บี ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลาดพราว คอนโดทาวน โครงการ 2 อาคาร เอ, บี, และซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลาดพราว คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลาภสมบัติ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
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 ���� 2 ����	���
��	�� 33,600 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 33,700 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 33,900 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 34,200 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 34,500 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 34,800 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 35,200 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 35,600 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 36,100 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 36,700 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 37,200 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 37,800 ��� ���
����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ลาเมซอง 25 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,600 บาท ที่จอดรถยนต



ชื่ออาคารชุด ลาเมซอง พหลโยธิน 24 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น2-4 ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคาและที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 20-ดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด ลาเมซอง รวมฤดี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลมุพินี (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ ปทุมวัน (บางกะป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-11 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดเพนเฮาส
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��	�� 25,850 ��� ����*�
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 ���� 7 ����	���
��	�� 58,000 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,000 ��� ����*�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 58,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,100 ��� ����*�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 58,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,200 ��� ����*�
 
 ���� 10 ����	���
��	�� 58,600 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,300 ��� ����*�
 
 ���� 11 ����	���
��	�� 58,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,400 ��� ����*�
 
 ���� 12 ����	���
��	�� 59,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,550 ��� ����*�
 
 ���� 13 ����	���
��	�� 59,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,750 ��� ����*�
 
 ���� 14 ����	���
��	�� 59,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 29,900 ��� ����*�
 
 ���� 15 ����	���
��	�� 60,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 30,100 ��� ����*�
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��	�� 60,700 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 30,350 ��� ����*�
 
 ���� 17 ����	���
��	�� 61,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 30,600 ��� ����*�
 
 ���� 18 ����	���
��	�� 61,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 30,900 ��� ����*�
 
 ���� 19 ����	���
��	�� 62,500 ��� ���
����������� 
 

 

/������� 20... 
 

 

 



 

�����������	 ���.��)��� ����� 
�������    
����� ������ ��6�� 
������	 ������ ������ ������!� 39 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
  ����	���
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����  20 ����	���
��	�� 63,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 31,600 ��� ����*�
 
����  21 ����	���
��	�� 64,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 32,050 ��� ����*�
 
����  22 ����	���
��	�� 64,900 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 32,450 ��� ����*�
 
����  22-23 ����	���
��	�� 65,900 ��� ���
��������@��(0 
   ����	���
��	�� 32,950 ��� ����*�
 
����  23 ����	���
��	�� 65,900 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 32,950 ��� ����*�
 
����  24 ����	���
��	�� 66,900 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 33,450 ��� ����*�
 
����  25 ����	���
��	�� 68,000 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 34,000 ��� ����*�
 
����  26 ����	���
��	�� 69,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 34,550 ��� ����*�
 
����  27 ����	���
��	�� 70,200 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 35,100 ��� ����*�
 
����  28 ����	���
��	�� 71,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 35,700 ��� ����*�
 
����  29 ����	���
��	�� 72,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 36,250 ��� ����*�
 
����  30 ����	���
��	�� 73,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	��              36,750  ��� ����*�
 
���� 31 ����	���
��	�� 74,500 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 37,250 ��� ����*�
 
����  32 ����	���
��	�� 75,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 37,700 ��� ����*�
 
����  33 ����	���
��	�� 76,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 38,050 ��� ����*�
 
����  34 ����	���
��	�� 76,700 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 38,350 ��� ����*�
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����������� 
   ����	���
��	�� 38,550 ��� ����*�
 
����  36 ����	���
��	�� 77,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 38,700 ��� ����*�
 
����  37 ����	���
��	��              77,600  ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 38,800 ��� ����*�
 
����  38-39 ����	���
��	�� 78,800 ��� ���
��������0�@��(0 
   ����	���
��	�� 39,400 ��� ����*�
 
                          ����	���
��	�� 19,500 ��� �*+,���-��	0(./�����                                          



ชื่ออาคารชุด ลา วี ออง โรส เพลส อาคาร 1-2
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตัน(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

  ชั้นใตดิน 1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
อาคาร 2

ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 73,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 36,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 74,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 37,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลํ าสาลี ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลํ าสาลี แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลํ าสาลี วิลล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลติเติล บางกอก อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางพลัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
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����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1 �#�����!���� 60,200 )�
 *+���,���-"���� 
   ���� 1-4 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 5 �#�����!���� 48,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 48,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 48,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 49,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 49,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 49,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 49,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 50,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 50,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 50,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 51,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 52,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 52,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 53,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 54,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 55,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 55,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 56,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 57,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 58,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 59,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 60,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 61,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 62,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 30 �#�����!���� 63,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 31 �#�����!���� 63,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 32 �#�����!���� 64,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 33 �#�����!���� 64,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 34 �#�����!���� 64,700 )�
 *+���,������1�� 
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 *+���,��7������� 
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��������������),##� 
 ���� 6 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
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 �	��
���!)�������	��
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 �	��
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 �	��
���!)�������	��
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 �	��
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 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
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 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,250 )�
 �	��
���!)�������	��
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 ���� 13 �#�����!���� 53,100 )�
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 ���� 19 �#�����!���� 56,200 )�
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 ���� 1 �')*���+��	1�����1,-.���
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 27,600 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 13,800 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 22,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,300 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 22,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,350 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 22,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,400 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 23,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,500 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 23,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,600 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,700 ��� ����'�
 
 ���� 9 ����	���
��	�� 23,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,850 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด ลิฟวิ่งเพลส รามคํ าแหง อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล สะพานสูง อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลิฟวิ่งเพลส รามคํ าแหง อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล สะพานสูง อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น  1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลิฟวิ่งเพลส รามคํ าแหง อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล สะพานสูง อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลิฟวิ่งเพลส รามคํ าแหง อาคาร 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล สะพานสูง อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลฟิวิง่เพลส ลาดพราว 138 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัยพสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลฟิวิง่เพลส ลาดพราว 140 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลฟิวิ่งเพลส ศูนยวิจัย อาคาร 1 - 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9, 2 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1-3

   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

อาคาร 4
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
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������� 
 $�� 1 ����������!���� 33,100 ��� '(��$)������*�� 
�������,�� 
 $�� 2 ����������!���� 33,300 ��� '(��$)������*�� 
  ����������!���� 16,650 ��� ������������� 
 $�� 3 ����������!���� 33,600 ��� '(��$)������*�� 
  ����������!���� 16,800 ��� ������������� 
 $�� 4 ����������!���� 33,900 ��� '(��$)������*�� 
  ����������!���� 16,950 ��� ������������� 
 $�� 5 ����������!���� 34,300 ��� '(��$)������*�� 
  ����������!���� 17,150 ��� ������������� 



ชื่ออาคารชุด ลอืชาเอ็กซคลูซีฟ เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลอท ทเวนตี้ไนน คอนโดมิเนียม อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนในฝงเหนือ (บางซื่อฝงใต) อําเภอ ดุสิต (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดพักอาศัย

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลอท ทเวนตี้ไนน คอนโดมิเนียม อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตําบล สามเสนในฝงเหนือ (บางซื่อฝงใต) อําเภอ ดุสิต (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดพักอาศัย

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ลอฟท ริเวอร เรสซิเดนซ 1 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางออ อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง/ที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ลอืชาเอ็กซคลูซีฟ เพลส อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่จัดสวนและพื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน บดนิทรเดชา - รามคําแหง   อาคาร  เอ1-เอ4, บี1-บ4ี, ซี, ดี1-ด4ี ,อี 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง                อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                             อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ 1 - เอ 4, อี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร เอ 2 - เอ 4, บี1 -บี 4, ดี1 -ดี 4 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคาร เอ 1 - เอ 4,บี1 -บี 4, ซี, ดี1 -ดี 4 - อ ี
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน บางแค อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
 ที่ตั้ง    
 ตําบล บางแค (บางหวา) อําเภอ บางแค 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,450 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,550 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,850 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนทีระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด ลุมพิน ีคอนโดทาวน ์นิด้า – เสรีไทย อาคาร เอ 1 (อาคาร เอ), เอ 2 (อาคาร บี) 
ที่ตั้ง    
ต าบล คลองกุ่ม อ าเภอ คลองกุ่ม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น ล่าง พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท ห้องชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,150 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ลุมพิน ีคอนโดทาวน์ นิด้า – เสรีไทย อาคาร บี 1, บี 2 (อาคาร ซี) 
ที่ตั้ง    
ต าบล คลองกุ่ม อ าเภอ บึงกุ่ม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น ล่าง ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท ห้องชุดพักอาศยั 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา - นวมินทร เอ - บี  อาคาร A,B 
ที่ตั้ง    
ตําบล คันนายาว อําเภอ คันนายาว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง - ชั้น 6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา - นวมินทร เอ - บี  อาคาร A,B 
ที่ตั้ง    
ตําบล คันนายาว อําเภอ คันนายาว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-นวมนิทร ซี  อาคาร 
  ที่ตั้ง    
 ตําบล คันนายาว อําเภอ คันนายาว 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
     ชั้น  8 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-นวมนิทร ซี  อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คันนายาว อําเภอ คันนายาว 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
     ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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������	  ������������ �����!"� 24 ���� 
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 ���� ���� - ���� 6 ���������������������������������������������� ��!�"���#� 
 ���� ���� ��#������!����� 34,000 (�� )*���+���,"������ 
  ��#������!����� 17,000 (�� ��������!(��� 
 ���� 2 ��#������!����� 27,900 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 13,950 (�� ��������!(��� 
 ���� 3 ��#������!����� 27,900 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 13,950 (�� ��������!(��� 
 ���� 4 ��#������!����� 28,000 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,000 (�� ��������!(��� 
 ���� 5 ��#������!����� 28,100 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,050 (�� ��������!(��� 
 ���� 6 ��#������!����� 28,300 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,150 (�� ��������!(��� 
 ���� 7 ��#������!����� 28,400 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,200 (�� ��������!(��� 
 ���� 8 ��#������!����� 28,600 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,300 (�� ��������!(��� 
 ���� 9 ��#������!����� 28,700 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,350 (�� ��������!(��� 
 ���� 10 ��#������!����� 28,900 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,450 (�� ��������!(��� 
 ���� 11 ��#������!����� 29,200 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,600 (�� ��������!(��� 
 ���� 12 ��#������!����� 29,400 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,700 (�� ��������!(��� 
 ���� 13 ��#������!����� 29,700 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 14,850 (�� ��������!(��� 
 ���� 14 ��#������!����� 30,000 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 15,000 (�� ��������!(��� 
 ���� 15 ��#������!����� 30,400 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 15,200 (�� ��������!(��� 
 ���� 16 ��#������!����� 30,800 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 15,400 (�� ��������!(��� 
 ���� 17 ��#������!����� 31,200 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 15,600 (�� ��������!(��� 
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  ��#������!����� 16,600 (�� ��������!(��� 
 ���� 22 ��#������!����� 33,700 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 16,850 (�� ��������!(��� 
 ���� 23 ��#������!����� 34,300 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 17,150 (�� ��������!(��� 
 ���� 24 ��#������!����� 34,800 (�� )*���+������1�� 
  ��#������!����� 17,400 (�� ��������!(��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-หลักสี่ อาคาร     บี,ซี1-ซ2ี,ดี1-ดี2,อี1-อี2 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย(กูบแดง)  อําเภอ     บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร         อาคารสูง   8   ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคารบี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคารบี, ซี1-ซี2, ดี1-ดี2, อี1-อี2 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคารจอดรถ 
   ชั้น 1-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร อาคาร จี, เอช
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร อาคาร ซี1 - ซี 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร อาคาร บี1 - บี 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร อาคาร เอ 1 - เอ 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร ซี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร ดี อาคาร ดี 1, ดี 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร บี อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร จี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร ซี, ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร อี และ เอฟ
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร สุขุมวิท 77 อาคาร เอ, บี, ซี, ดี, อี
ที่ตั้ง
ตํ าบล สวนหลวง อํ าเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง ซอยอรรถกรวี  ถนนพระราม 4
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 26-28 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 39-31 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท
ชั้น 32-34 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 35-38 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เพลส นราธิวาส 24 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรีย(บางโพงพาง) อํ าเภอ ยานนาวา(เมือง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 เปนทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจาพระยา       อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทร ี      อําเภอ      ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร         อาคารสูง     29   ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ไมประเมินราคา, พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2-5 ไมประเมินราคา, พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12เอ ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กลวยน้ําไท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง - ชั้น 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กลวยน้ําไท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 28 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เพลส พระราม 4 - สาทร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ(คลองเตย) อํ าเภอ ยานนาวา(พระโขนง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เพลส พระราม 3 ริเวอรวิว อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโคล อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น 2-4 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางและพื้นที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เอ-บี อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น  2-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 51,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 55,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 56,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เอ-บี อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30               ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา ซี - ดี อาคาร ทาวเวอร  ซี - ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล  อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารซี, ดี 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้นลาง - ชั้น 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 50,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา ซี - ดี อาคาร ทาวเวอร  ซี - ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล  อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารซี, ดี 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 57,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคารซี 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 61,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส รัชดา-ทาพระ อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บุคคโล (บางน้ําชล) อําเภอ ธนบุร ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ, บี 
   ชั้น 1-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 เอ ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคาร เอ 
   ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส รัชดา-ทาพระ 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนํ้าชล อําเภอ ธนบุร ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร บี,ซี 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 

 อาคาร เอ,ดี 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 

 อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
   ชั้น ลาง - ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 54,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 55,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส รัชโยธิน อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ บางเขน(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ,บี,ซี,ด ี
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 61,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เพลส สวนพลู-สาทร อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี วิลล พระแมมารี - สาทร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงวัดดอน(บานทวาย) อํ าเภอ ยานนาวา(บางรัก)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1(G) ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท พานิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล รามคําแหง 26 อาคาร A,B,C,D,E 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก(หัวหมากใต) อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร A,B,C,D,E  
   ชั้นใตดิน                พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร C 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร A,B,D,E 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 อาคาร A,B,C,D,E 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล รามคําแหง 44 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 เอ ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล รามอินทรา-หลักสี่ อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12เอ ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
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ชื่ออาคารชุด ลุมพินีวิลล สุขุมวิท 77 อาคาร เอ, บี และซี
ที่ตั้ง
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร บี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ชั้น 1-7 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร ซี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ชั้น 1-5 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีวิลล ศูนยวฒันธรรม อาคาร เอ1,เอ2,บี1,บี2,ซี,ดี1,ดี2,อี1,อี2
ที่ตั้ง
ตํ าบล หวยขวาง (สามเสนนอกฝงเหนือ) อํ าเภอ หวยขวาง (บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ1,เอ2,บี1,บี2,ซี

    ชั้นใตดิน พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา (อาคาร เอ2,บี2,ซี)
    ชั้น 1 พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร ดี1,ดี2,อี1,อี2
    ชั้นใตดิน พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา (อาคาร ดี2,อี2)
    ชั้น 1 พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี วิลล พหล-สุทธิสาร อาคาร ทาวเวอรเอ และบี
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อํ าเภอ พญาไท (หวยขวาง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง   21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล ลาดพราว - โชคชัย 4 อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง (ลาดพราว) อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย (รานคา) 
อาคารเอ, บี 
  ชั้นลาง - ชั้น 3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 44,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี สวที ปนเกลา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางยี่ขัน อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 46,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 48,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12เอ ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 49,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี สวีท รัชดา-พระราม 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่สวนกลาง(ที่จอดรถ)ไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี สวีท สุขุมวิท 41 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล บางแค อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางแค(บางหวา) อําเภอ บางแค 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้น  2-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 เอ ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี วลิล บางแค อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางแค(บางหวา) อําเภอ บางแค 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินี เซ็นเตอร นวมินทร อาคาร เอ บี ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเซ็นเตอร ลาดพราว 111 อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเซ็นเตอร อี อาคาร อี 1, อี 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีพารควิว คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้นลอยและชั้นที่ 2-10 ที่จอดรถสวนบุคคลและที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 12,13(12เอ)และ 14-15 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 32-34 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดชั้นที่ 34
   ที่จอดรถสวนบุคค                                           135,000   บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)
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  	�
���	����	�� 23,100 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 21 	�
���	����	�� 46,900 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 23,450 ��� �"���#$	���#�� 
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!��"#�	 ��������"���� �����$%� 30 ���� 
#�������(��) 10 �+, ��� 2554 

������(����������0�"�����	 
 ���� 22 	�
���	����	�� 47,500 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 23,750 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 23 	�
���	����	�� 48,300 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 24,150 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 24 	�
���	����	�� 49,100 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 24,550 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 25 	�
���	����	�� 49,900 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 24,950 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 26 	�
���	����	�� 50,700 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 25,350 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 27 	�
���	����	�� 51,500 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 25,750 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 28 	�
���	����	�� 52,300 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 26,150 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 29 	�
���	����	�� 53,100 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 26,550 ��� �"���#$	���#�� 
 ���� 30 	�
���	����	�� 53,700 ��� ������������1�� 
  	�
���	����	�� 26,850 ��� �"���#$	���#�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเพลส นราธิวาสราชนครินทร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส ปนเกลา อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล บางบําหรุ อําเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-5 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 เอ ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส ปนเกลา 2 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล  อําเภอ บางกอกนอย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2-5 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนต 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 เอ ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 48,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 42,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 48,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเพลส วอเตอรคลิฟ อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 33-36 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเพลส วอเตอรคลิฟ 1 อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น จี ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น เอ็ม-4 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง,หองเก็บของ
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ชั้น 33-36 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท ระเบียง,วางกระถาง,วางคอมแอร,ซักลาง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล(คันละประมาณ 15 ตรม)



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเพลส สาทร อาคาร ซี, ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงวัดดอน อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ลมุพินีเพลส สาทร อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงวัดดอน อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เลคกรีน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อํ าเภอ พระโขนง (บางกะป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-7 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคลและสวนกลาง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 24-25 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดเพนทเฮา

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคชั้นที่ 1-7
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 ����� 1 
 ���� 1,2 ����	���
��	�� 66,200 ��� ���
���()����
��, ��#$������ 
   ����	���
��	�� 33,100 ��� ����*�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 64,200 ��� ���
���()����
��, ��#$������ 
   ����	���
��	�� 32,100 ��� ����*�
 
   ����	���
��	�� 32,100 ���  �2���*+	��
���A�(./��������� 3 =�
���
����=�*+ 193/22 
 ���� 4 ����	���
��	�� 48,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,150 ��� ����*�
 
 ���� 5-8 ����	���
��	�� 48,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,400 ��� ����*�
 
 ���� 9-12 ����	���
��	�� 49,300 ��� ���������������� 
   ����	���
��	�� 24,650 ��� ����*�
,���
��;�(��<��� ���� 11 =�
���
����=�*+ 193/41 3�193/42 
 ���� 12,13 ����	���
��	�� 55,200 ��� ���
�������0�@��(0 �=�*+ 193/151 3��=�*+ 193/152 
   ����	���
��	�� 27,600 ��� ����*�
 
 ���� 13-16 ����	���
��	�� 49,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,900 ��� ����*�
 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 50,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 25,150 ��� ����*�
 
 ���� 21-24 ����	���
��	�� 50,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 25,400 ��� ����*�
 
 ���� 25-28 ����	���
��	�� 51,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 25,650 ��� ����*�
 
 ���� 29-32 ����	���
��	�� 51,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 25,900 ��� ����*�
 
 ���� 33-36 ����	���
��	�� 52,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 26,150 ��� ����*�
 
 ���� 37-38 ����	���
��	�� 52,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 26,400 ��� ����*�
 
 
 
 

/����� 2… 
 
 



�����������	 ������	� ��779� ���� �1�2+ ����� 1, 2 
�������    
����� ������ ������* 
������	 ������ ������ ������!� 38  ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ����� 2 
 ���� 1,2,3 ����	���
��	�� 66,200 ��� ���
�����#$������ ���
����=�*+ 195/1 
                         ����	���
��	��         33,100 ��� ����*�
 
                          ����	���
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����=�*+ 195/1 
 ���� 1-4 ����	���
��	��              48,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,150 ��� ����*�
 
 ���� 5-8 ����	���
��	�� 48,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,400 ��� ����*�
 
 ���� 9-12 ����	���
��	�� 49,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 24,650 ��� ����*�
 
 ���� 13,14 ����	���
��	�� 50,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	��               25,400 ��� ����*�
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 ���� 8�+�"� �	��
��
���������������
��������������),##� 
   ���� 1 
��������������� �!�"��#� 
 �	��
��
���������������
��������������),##� 
 ���� 2 �#�����!���� 62,400 )�
 *+���,���-"���� 
 �	��
��
���������������
��������������),##� 
 ���� 3 �#�����!���� 61,900 )�
 *+���,���-"���� 
 �	��
��
���������������
��������������),##� 
 ���� 4 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 51,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 51,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 51,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 52,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 52,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 52,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 53,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 53,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 54,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 54,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 55,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 55,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 56,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 57,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 58,100 )�
 *+���,������1�� 
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 ���� 21 �#�����!���� 59,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 60,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 61,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 62,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 63,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 64,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 64,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 65,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 67,500 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
   �#�����!���� 33,750 )�
 *+���,������1�� 
   
���������� �#�����!���� 16,500 )�
 
����������
��������),##� 
   



 �����������	 
���� 
����� ����� 
�������    
����� ���
�� ����� 
������	 ����
� ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 28 �'����� 2553 
����#�$
�������� �*�+����	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 82,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 41,200 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 83,000 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 41,500 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 83,700 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 41,850 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 84,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 42,300 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 6 ��!������������ 85,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 42,800 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 7 ��!������������ 86,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 43,300 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 8 ��!������������ 87,800 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 43,900 (�� �����	
���(	�� 
 ���23� �����	
�������������������������4��������� ���!� 



 ชื่ออาคารชุด เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล พระโขนงเหนือ อําเภอ วัฒนา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน,1-5B พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 87,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 87,300 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 43,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 71,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 71,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 72,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,050 บาท   พ้ืนที่ระเบียง  
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 72,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 74,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล พระโขนงเหนือ อําเภอ วัฒนา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 77,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 78,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 80,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 81,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 83,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
     ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 84,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 86,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



�����������	 
���� ����	��
���� ������� (��� �����)  ����� 
�������    
�����  �!�"��
#��� ���
$� ��%�� 
&��#��	 ���
� �#���� ������'� 47 ���� 
������*�!�+ 8 ��$� ��-� 2555 
����*�!
��������� ��#0����	 
  ��������	�, 2-10A ��������������������� �!���"#��$������������%&�'�!(&	���)� 
 ���� 1 ��)������(&���! 93,800 -�� .�#��/���0	�����& 
 ���� 1 ��)������(&���! 65,600 -�� .�#��/��3������� 
 ���� 2 ��)������(&���! 65,600 -�� .�#��/��3������� 
 ���� 11 ��)������(&���! 74,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,000 -�� ��������!(-��� 
 ���� 12 ��)������(&���! 74,200 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,100 -�� ��������!(-��� 
 ���� 13 ��)������(&���! 74,500 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,250 -�� ��������!(-��� 
 ���� 14 ��)������(&���! 74,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,350 -�� ��������!(-��� 
 ���� 15 ��)������(&���! 75,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,500 -�� ��������!(-��� 
 ���� 16 ��)������(&���! 75,400 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,700 -�� ��������!(-��� 
 ���� 17 ��)������(&���! 75,800 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 37,900 -�� ��������!(-��� 
 ���� 18 ��)������(&���! 76,300 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 38,150 -�� ��������!(-��� 
 ���� 19 ��)������(&���! 76,800 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 38,400 -�� ��������!(-��� 
 ���� 20 ��)������(&���! 77,400 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 38,700 -�� ��������!(-��� 
 ���� 21 ��)������(&���! 78,100 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 39,050 -�� ��������!(-��� 
 ���� 22 ��)������(&���! 78,900 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 39,450 -�� ��������!(-��� 
 ���� 23 ��)������(&���! 79,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 39,850 -�� ��������!(-��� 
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   ���� 24 ��)������(&���! 80,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 40,350 -�� ��������!(-��� 
 ���� 25 ��)������(&���! 81,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 40,850 -�� ��������!(-��� 
 ���� 26 ��)������(&���! 82,800 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 41,400 -�� ��������!(-��� 
 ���� 27 ��)������(&���! 84,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 42,000 -�� ��������!(-��� 
 ���� 28 ��)������(&���! 85,300 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 42,650 -�� ��������!(-��� 
 ���� 29 ��)������(&���! 86,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 43,350 -�� ��������!(-��� 
 ���� 30 ��)������(&���! 88,100 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 44,050 -�� ��������!(-��� 
 ���� 31 ��)������(&���! 89,600 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 44,800 -�� ��������!(-��� 
 ���� 32 ��)������(&���! 91,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 45,500 -�� ��������!(-��� 
 ���� 33 ��)������(&���! 92,400 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 46,200 -�� ��������!(-��� 
 ���� 34 ��)������(&���! 93,800 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 46,900 -�� ��������!(-��� 
 ���� 35 ��)������(&���! 95,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 47,500 -�� ��������!(-��� 
 ���� 36 ��)������(&���! 96,100 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 48,050 -�� ��������!(-��� 
 ���� 37 ��)������(&���! 97,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 48,500 -�� ��������!(-��� 
 ���� 38 ��)������(&���! 97,800 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 48,900 -�� ��������!(-��� 
 
 
 
 
 



�����������	 
���� ����	��
���� ������� (��� �����)  ����� 
�������    
�����  �!�"��
#��� ���
$� ��%�� 
&��#��	 ���
� �#���� ������'� 47 ���� 
������*�!�+ 8 ��$� ��-� 2555 
����*�!
��������� ��#0����	 
   ���� 39 ��)������(&���! 98,300 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,150 -�� ��������!(-��� 
 ���� 40 ��)������(&���! 98,700 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,350 -�� ��������!(-��� 
 ���� 41 ��)������(&���! 99,000 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,500 -�� ��������!(-��� 
 ���� 42 ��)������(&���! 99,200 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,600 -�� ��������!(-��� 
 ���� 43 ��)������(&���! 99,200 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,600 -�� ��������!(-���, ���������� #��, ��!������3�����-/))� 
 ���� 44 ��)������(&���! 99,300 -�� .�#��/����#�6�� 
  ��)������(&���! 49,650 -�� ��������!(-���, ���������� #�� 
 ���� 45,46 ��)������(&���! 120,800 -�� .�#��/���0	�����& 
    ����  45-47 ��)������(&���!   ���������������������%&�'�!(&	���)� 



 ชื่ออาคารชุด เลอรโคซี ่ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เลอ ซาโต อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด เลอ เซ แลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก (หัวหมากใต) อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกระถางตนไม 



ชื่ออาคารชุด เลอริช อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทรีย(บางโพงพาง) อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท ท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 55,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เลอริช อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ชองนนทรีย(บางโพงพาง) อําเภอ ยานนาวา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 58,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 59,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
                                 ราคาตารางเมตรละ                    30,250 บาท    พ้ืนท่ีระเบียง
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  �������� 	
�������	�������������������������������������������� � 
   �� ������������ 44,300 &�� '(���)��*������� 
 ���� 2 �� ������������ 49,200 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 24,600 &�� 	
�������&��� 
 ���� 3 �� ������������ 49,600 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 24,800 &�� 	
�������&��� 
 ���� 4 �� ������������ 50,000 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 25,000 &�� 	
�������&��� 
 ���� 5 �� ������������ 50,500 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 25,250 &�� 	
�������&��� 
 ���� 6 �� ������������ 51,100 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 25,550 &�� 	
�������&��� 
 ���� 7 �� ������������ 51,700 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 25,850 &�� 	
�������&��� 
 ���� 8 �� ������������ 52,400 &�� '(���)�	����-�� 
  �� ������������ 26,200 &�� 	
�������&��� 



ชื่ออาคารชุด เลอรพรีเมียร อาคาร 1, 2, 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท (อาคาร1,2)
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท (อาคาร3)
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
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 ���� 1 �#�����!���� 65,200 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 64,700 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 3 �#�����!���� 64,200 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 4 �#�����!���� 63,700 )�
 *+���,���-"���� 
��#� 3 
 ���� 5 �#�����!���� 52,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 52,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 53,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 53,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 53,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 53,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 54,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 54,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 54,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 55,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 55,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 56,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 56,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 57,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 58,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 59,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 59,800 )�
 *+���,������1�� 
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 ���� 8�+�"�-5 
��������������),##� 
 ���� 6 �#�����!���� 41,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8-9 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
 ���� 9 �#�����!���� 41,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 42,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10-11 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 21,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 42,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 42,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12-13 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 21,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14-15 �#�����!���� 44,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 22,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 43,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16-17 �#�����!���� 44,800 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 22,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 44,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,100 )�
 �	��
���!)��� 
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 ���� 18 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18-19 �#�����!���� 45,700 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 22,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 45,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20-21 �#�����!���� 46,800 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 23,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 46,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              23,250 )�
 �	��
���!)��� 
   8�+�"�-5 �#�����!���� 11,500 )�
 
��������������),##� 
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 ���� 1, 2 ����	���
��	�� 68,700 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 3 ����	���
��	�� 56,400 ��� ���
����������� �=�*+ 52/1 - 52/3 
 ���� 3, 4 ����	���
��	�� 57,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4, 5 ����	���
��	�� 57,600 ��� ���
����������� 
 ���� 5, 6 ����	���
��	�� 57,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6, 7 ����	���
��	�� 58,000 ��� ���
����������� 
 ���� 7, 8 ����	���
��	�� 58,200 ��� ���
����������� �=�*+ 52/12 - 52/13 
   ����	���
��	�� 29,100 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 8, 9 ����	���
��	�� 58,500 ��� ���
����������� 
 ���� 9, 10 ����	���
��	�� 58,800 ��� ���
����������� 
 ���� 10, 11 ����	���
��	�� 59,200 ��� ���
����������� 
 ���� 11, 12 ����	���
��	�� 59,600 ��� ���
����������� �=�*+ 52/20 - 52/21 
   ����	���
��	�� 29,800 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 12, 13 ����	���
��	�� 60,000 ��� ���
����������� 
 ���� 13, 14 ����	���
��	�� 60,600 ��� ���
����������� 
 ���� 14, 15 ����	���
��	�� 61,100 ��� ���
����������� 
 ���� 15, 16 ����	���
��	�� 61,800 ��� ���
����������� �=�*+ 52/28 - 52/29 
 ���� ����	���
��	�� 30,900 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 16, 17 ����	���
��	�� 62,500 ��� ���
����������� 
 ���� 17, 18 ����	���
��	�� 63,300 ��� ���
����������� 
 ���� 18, 19 ����	���
��	�� 64,200 ��� ���
����������� 
 ���� 19, 20 ����	���
��	�� 65,100 ��� ���
����������� �=�*+ 52/36 - 52/37 
   ����	���
��	�� 32,550 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 20, 21 ����	���
��	�� 66,100 ��� ���
����������� 
 ���� 21, 22 ����	���
��	�� 67,100 ��� ���
����������� 
 ���� 22, 23 ����	���
��	�� 68,200 ��� ���
����������� 
 ���� 23, 24 ����	���
��	�� 69,300 ��� ���
����������� �=�*+ 52/44 - 52/45 
   ����	���
��	�� 34,650 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 24, 25 ����	���
��	�� 70,400 ��� ���
����������� 
 ���� 25 ����	���
��	�� 70,500 ��� ���
����������� �=�*+ 52/46 
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  ����  25,26 ����	���
��	��         71,500 ��� ���
����������� 
  ����  26,27 ����	���
��	��         72,500 ��� ���
����������� 
  ����  27,28 ����	���
��	��         73,500 ��� ���
����������� � !��� 52/52 - 52/53 
   ����	���
��	��         36,750 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ����  28,29,30 ����	���
��	��         75,300 ��� ���
����������� � !��� 52/54 - 52/55 
   ����	���
��	��         37,650 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ����  29,30 ����	���
��	��         75,000 ��� ���
����������� � !��� 52/56 - 52/57 
   ����	���
��	��         37,500 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ���$%�                      ����	���
��	��         37,500 ���   !���������&����'�( � !��� 52/54 - 52/57 



 ชื่ออาคารชุด เลอรัฟฟเน ชมพูทวีป อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-7 เปนที่จอดรถยนตสวนบุคคล คันละ 135,000 บาท หรือตารางเมตรละ 
 11,250 บาท (พ้ืนที่ 12 ตารางเมตรตอคัน) 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 172,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 86,050 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 172,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 86,300 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 173,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 173,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 174,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 87,300 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 175,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 87,700 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 176,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 88,150 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 177,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 88,700 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 178,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 89,350 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17,18 ราคาตารางเมตรละ 181,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 90,550 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19,20 ราคาตารางเมตรละ 184,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 188,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 94,300 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 23,24 ราคาตารางเมตรละ 193,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 96,800 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 199,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 99,750 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 27,28 ราคาตารางเมตรละ 206,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 103,000 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 29,30 ราคาตารางเมตรละ 212,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 106,350 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด เลอรัฟฟเน ชมพูทวีป อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 31,32 ราคาตารางเมตรละ 219,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 109,550 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 33,34 ราคาตารางเมตรละ 224,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 112,250 บาท พ้ืนที่ระเบียงและสระวายน้ํา, พ้ืนที่ระเบียง/พ้ืนท่ีวางแอร 
 



ชื่ออาคารชุด เลอ รัฟฟเน ชมพูนุท อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ที่จอดรถยนตและพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ 135,000 บาท/คัน คันละ 12 ตารางเมตร
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 118,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 119,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 121,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 122,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 123,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 124,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท พื้นที่ระเบียงและสระวายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
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 ���� 1, 2 ����	���
��	�� 68,700 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 3 ����	���
��	�� 56,400 ��� ���
����������� �=�*+ 52/1 - 52/3 
 ���� 3, 4 ����	���
��	�� 57,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4, 5 ����	���
��	�� 57,600 ��� ���
����������� 
 ���� 5, 6 ����	���
��	�� 57,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6, 7 ����	���
��	�� 58,000 ��� ���
����������� 
 ���� 7, 8 ����	���
��	�� 58,200 ��� ���
����������� �=�*+ 52/12 - 52/13 
   ����	���
��	�� 29,100 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 8, 9 ����	���
��	�� 58,500 ��� ���
����������� 
 ���� 9, 10 ����	���
��	�� 58,800 ��� ���
����������� 
 ���� 10, 11 ����	���
��	�� 59,200 ��� ���
����������� 
 ���� 11, 12 ����	���
��	�� 59,600 ��� ���
����������� �=�*+ 52/20 - 52/21 
   ����	���
��	�� 29,800 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 12, 13 ����	���
��	�� 60,000 ��� ���
����������� 
 ���� 13, 14 ����	���
��	�� 60,600 ��� ���
����������� 
 ���� 14, 15 ����	���
��	�� 61,100 ��� ���
����������� 
 ���� 15, 16 ����	���
��	�� 61,800 ��� ���
����������� �=�*+ 52/28 - 52/29 
 ���� ����	���
��	�� 30,900 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 16, 17 ����	���
��	�� 62,500 ��� ���
����������� 
 ���� 17, 18 ����	���
��	�� 63,300 ��� ���
����������� 
 ���� 18, 19 ����	���
��	�� 64,200 ��� ���
����������� 
 ���� 19, 20 ����	���
��	�� 65,100 ��� ���
����������� �=�*+ 52/36 - 52/37 
   ����	���
��	�� 32,550 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 20, 21 ����	���
��	�� 66,100 ��� ���
����������� 
 ���� 21, 22 ����	���
��	�� 67,100 ��� ���
����������� 
 ���� 22, 23 ����	���
��	�� 68,200 ��� ���
����������� 
 ���� 23, 24 ����	���
��	�� 69,300 ��� ���
����������� �=�*+ 52/44 - 52/45 
   ����	���
��	�� 34,650 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
 ���� 24, 25 ����	���
��	�� 70,400 ��� ���
����������� 
 ���� 25 ����	���
��	�� 70,500 ��� ���
����������� �=�*+ 52/46 
 

 

 

 

���� 25,26... 



 
�����������	 �����779��/ ����� 
�������    
����� ������ ������* 
������	 ������ ������ ������!� 30 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 

  ����  25,26 ����	���
��	��         71,500 ��� ���
����������� 
  ����  26,27 ����	���
��	��         72,500 ��� ���
����������� 
  ����  27,28 ����	���
��	��         73,500 ��� ���
����������� � !��� 52/52 - 52/53 
   ����	���
��	��         36,750 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ����  28,29,30 ����	���
��	��         75,300 ��� ���
����������� � !��� 52/54 - 52/55 
   ����	���
��	��         37,650 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ����  29,30 ����	���
��	��         75,000 ��� ���
����������� � !��� 52/56 - 52/57 
   ����	���
��	��         37,500 ��� ����*�
��$�/#(��/.����)� 
  ���$%�                      ����	���
��	��         37,500 ���   !���������&����'�( � !��� 52/54 - 52/57 



ชื่ออาคารชุด เลอริช - อารีย์ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล สามเสนใน(สามเสนในฝ่ังเหนือ) อ าเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 71,600 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เลิศนิมิตร คอนโดเฮาส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองครัวและหองเก็บของ
                                                              46,500 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



  ชื่ออาคารชุด เลศิอุบล สกายไลฟ ทาวเวอร       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นดิน1-2 เปนที่จอดรถยนตและหองเครื่องทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เลศิอุบล สกายไลฟ ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1-2 เปนที่จอดรถยนตและหองเครื่องทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด พหล 18 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด รัชดา อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล จันทรเกษม(บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ, บี 
   ชั้น 1-2 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร เอ 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด พหล-อารีย อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 64,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 67,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 68,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด รัชดา-สุทธิสาร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 77,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 66,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
                                  ราคาตารางเมตรละ                    34,150 บาท   พ้ืนท่ีระเบียง 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด รัชดา-สุทธิสาร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก(บางซื่อฝงใต) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด  
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 71,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
  ชั้น 23                                                     พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
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  ��������������� 32,950 !�� 	
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 ���� 13 ��������������� 66,200 !�� "#$��%&	��$�*�� 
  ��������������� 33,100 !�� 	
�������!��� 
  ��������������� 33,100 !�� 	
�������-$�� 
 ���� 14 ��������������� 66,600 !�� "#$��%&	��$�*�� 
  ��������������� 33,300 !�� 	
�������!��� 
  ��������������� 33,300 !�� 	
�������-$�� 
 ���� 15 ��������������� 67,000 !�� "#$��%&	��$�*�� 
  ��������������� 33,500 !�� 	
�������!��� 
  ��������������� 33,500 !�� 	
�������-$�� 
 ���� 16 ��������������� 67,500 !�� "#$��%&	��$�*�� 
  ��������������� 33,750 !�� 	
�������!��� 
  ��������������� 33,750 !�� 	
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 ���� 17 ��������������� 68,000 !�� "#$��%&	��$�*�� 
                          ��������������� 34,000 !�� 	
�������!��� 
                       ��������������� 34,000 !�� 	
�������-$�� 
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�������!��� 
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   ���� 19 ��������������� 69,300 !�� "#$��%&	��$�*�� 
        ��������������� 34,650 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 34,650 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 20 ��������������� 70,000 !�� "#$��%&	��$�*�� 
         ��������������� 35,000 !�� 	
�������!��� 
         ��������������� 35,000 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 21 ��������������� 70,800 !�� "#$��%&	��$�*�� 
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�������!��� 
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�������-$�� 
   ���� 22 ��������������� 71,700 !�� "#$��%&	��$�*�� 
        ��������������� 35,850 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 35,850 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 23 ��������������� 72,700 !�� "#$��%&	��$�*�� 
        ��������������� 36,350 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 36,350 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 24 ��������������� 73,800 !�� "#$��%&	��$�*�� 
         ��������������� 36,900 !�� 	
�������!��� 
           ��������������� 36,900 !�� 	
�������-$�� 
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         ��������������� 37,450 !�� 	
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        ��������������� 37,450 !�� 	
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        ��������������� 38,050 !�� 	
�������!��� 
         ��������������� 38,050 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 27 ��������������� 77,400 !�� "#$��%&	��$�*�� 
        ��������������� 38,700 !�� 	
�������!��� 
         ��������������� 38,700 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 28 ��������������� 78,700 !�� "#$��%&	��$�*�� 
         ��������������� 39,350 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 39,350 !�� 	
�������-$�� 
   ���� 29 ��������������� 79,900 !�� "#$��%&	��$�*�� 
         ��������������� 39,950 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 39,950 !�� 	
�������-$�� 
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  ����30 ��������������� 81,200 !�� "#$��%&	��$�*�� 
         ��������������� 40,600 !�� 	
�������!��� 
        ��������������� 40,600 !�� 	
�������-$�� 
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   ���� 32     	
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ชื่ออาคารชุด ไลฟ แอด สขุุมวิท 67 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง อําเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน 1-2 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น  1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 75,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 76,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 77,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
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  ชื่ออาคารชุด วงเวียน 22 กรกฎา                                  อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปอมปราบศัตรูพาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น  3-5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 6-10 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วงศสวาง เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท หองเก็บของสวนควบหองเลขที่ 1624/15

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วรรัตน คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม(หองอาหาร)
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 2,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม(หองสนุกเกอร)
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วรรัตน คอนโดมิเนียม อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบํ าหรุ อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ชื่ออาคารชุด วอเตอรเกท พาวิลเลีย่น อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล มักกะสัน อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 2 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นใตดิน 1 ราคาตารางเมตรละ 175,100 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 1-5 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท ท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 175,600 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 175,100 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 174,600 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 174,100 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 173,600 บาท หองชุดพาณิชกรรม 
 ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท ท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 60,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 60,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด วอเตอรมารค เจาพระยา ริเวอร อาคาร เอ, บี, สโมสร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 51 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ 
   ชั้นใตดิน,ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร บี 
   ชั้นใตดิน,ชั้น 1-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร เอ, บี 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 68,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด วอเตอรมารค เจาพระยา ริเวอร อาคาร เอ, บี, สโมสร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 51 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19  ราคาตารางเมตรละ 69,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 34,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20  ราคาตารางเมตรละ 70,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 35,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21  ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22  ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23  ราคาตารางเมตรละ 73,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 36,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24  ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25  ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร บี 
  ชั้น 26,27,หองใตหลังคา ราคาตารางเมตรละ 79,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 3 ชั้น 
   ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคาร เอ  
 ชั้น 26  ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27  ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28  ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 29  ราคาตารางเมตรละ 80,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30  ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31  ราคาตารางเมตรละ 81,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32  ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33  ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34  ราคาตารางเมตรละ 82,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด วอเตอรมารค เจาพระยา ริเวอร อาคาร เอ, บี, สโมสร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 51 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 35  ราคาตารางเมตรละ 83,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 36  ราคาตารางเมตรละ 83,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 37  ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 38  ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 42,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 39  ราคาตารางเมตรละ 84,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 40  ราคาตารางเมตรละ 85,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 42,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 41  ราคาตารางเมตรละ 85,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 42  ราคาตารางเมตรละ 86,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 43,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 43  ราคาตารางเมตรละ 86,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 43,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 44  ราคาตารางเมตรละ 87,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 43,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 45  ราคาตารางเมตรละ 87,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 43,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 46  ราคาตารางเมตรละ 88,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 44,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 47  ราคาตารางเมตรละ 88,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 48  ราคาตารางเมตรละ 89,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 44,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 49  ราคาตารางเมตรละ 89,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 50,51,หองใตหลังคา ราคาตารางเมตรละ 92,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 3 ชั้น 
   ราคาตารางเมตรละ 46,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
สโมสร  
 ชั้น 1-2                 พ้ืนทีท่รัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   
 



 ชื่ออาคารชุด วอนนภา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตย อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1, 2 ราคาตารางเมตรละ 72,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 73,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 74,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 75,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 77,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด วอลลสตรีท ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 71,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท สํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด วรัญญา เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง หองชุดเลขที่ 29/220,29/221,29/252,29/253



ชื่ออาคารชุด วลีวัลย คอนโดมิเนียม อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 55/2-55/6, 55/49-55/52
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย เลขท่ี 55/7-55/11, 55/53-55/57
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วงัเกษม คอนโดทาวน อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด วงัเกษมคอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด วงัเกษมคอนโดทาวน 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด วังหิน คลาสสิค คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด วังหิน คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด วชัระคอนโดวิลล อาคาร 5, 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล ออเงิน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด วชัระคอนโดวิลล อาคาร 7, 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล ออเงิน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด วฒันศิลป คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วัฒนา สวีท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ชั้นที่ 1 (บางสวน) เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ควบชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พื้นที่ระเบียง



�����������	 ����;1� � ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 39 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1-8 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 9 �#�����!���� 42,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 42,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 43,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 43,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 44,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 44,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 45,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 45,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 46,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 46,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 23 �#�����!���� 47,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              23,600 )�
    �	��
���!)��� 
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 ���� 24 �#�����!���� 47,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 48,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 49,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 50,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 50,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29 �#�����!���� 51,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 30 �#�����!���� 52,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 31 �#�����!���� 53,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 32 �#�����!���� 54,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 33 �#�����!���� 54,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 34 �#�����!���� 55,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 35 �#�����!���� 56,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 36 �#�����!���� 56,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 37 �#�����!���� 56,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 38 �#�����!���� 57,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              28,500 )�
    �	��
���!)��� 
 ���� 39 �#�����!���� 57,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              28,550 )�
    �	��
���!)��� 



ชื่ออาคารชุด วัฒนาสุข คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วันชัย คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



�����������	 
��� ����	������� �����
�� 45 ����� 
�������    
���� ������ (���!"#$%&'�(�)) ����+� 
�,�� 
-��.
�	 !�������.���� ������/� 4 ���� 
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����#�"������������3.)����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 62,900 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 63,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 31,650 ��� �"���#$����#�
, �"���#$%�
&��' 
 ���� 3 ����	���
��	�� 63,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 31,950 ��� �"���#$����#�
, �"���#$%�
&��' 
 ���� 4 ����	���
��	�� 64,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 32,300 ��� �"���#$����#�
, �"���#$%�
&��' 



 �����������	 
�� �� �������                      ����� 
�������    
����� ����������(�����!) ���#$� �����! 
%���
�	 !���#�������� ������&� 25 ���� 

�����)�*!�+ 11 ������ 2554 
����)�*#�����������.�/����	 
 ���� ����-����
�� 6 ����
��
������������� 
������������������������� �!���"� 
                                                                              #��
���������������$%""� ����� ����� 24,000 $�
 
 ���� ���� ��"������ ����� 94,800 $�
 ,-���%���.!������ 
 ���� 7 ��"������ ����� 76,500 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,250 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 8 ��"������ ����� 76,700 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,350 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 9 ��"������ ����� 76,900 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,450 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 10 ��"������ ����� 77,200 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,600 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 11 ��"������ ����� 77,500 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,750 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 12 ��"������ ����� 77,900 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 38,950 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 12A ��"������ ����� 78,300 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 39,150 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 14 ��"������ ����� 78,800 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 39,400 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 15 ��"������ ����� 79,400 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 39,700 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 16 ��"������ ����� 80,000 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 40,000 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 17 ��"������ ����� 80,700 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 40,350 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 18 ��"������ ����� 81,500 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 40,750 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 19 ��"������ ����� 82,400 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 41,200 $�
 ����
���� $��� 
 ���� 20 ��"������ ����� 83,300 $�
 ,-���%������1�� 
  ��"������ ����� 41,650 $�
 ����
���� $��� 
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 ���� 21 ��"������ ����� 84,400 $�
 ,-���%������1�� 
   ��"������ ����� 42,200 $�
 ����
���� $��� 
   ���� 22 ��"������ ����� 85,600 $�
 ,-���%������1�� 
   ��"������ ����� 42,800 $�
 ����
���� $��� 
   ���� 23 ��"������ ����� 86,800 $�
 ,-���%������1�� 
   ��"������ ����� 43,400 $�
 ����
���� $��� 
   ���� 24 ��"������ ����� 88,200 $�
 ,-���%������1�� 
   ��"������ ����� 44,100 $�
 ����
���� $��� 
   ���� 25 ��"������ ����� 89,600 $�
 ,-���%������1�� 
   ��"������ ����� 44,800 $�
 ����
���� $��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �����������	 �)������� �)� 3 ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 11,000 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 9,200 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 9,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 9,400 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 9,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 9,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 9,700 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 9,800 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 10,000 ��� ���
����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด วทิยุคอมเพล็กซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 38 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 35-38 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 225,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



 ชื่ออาคารชุด วินเซ็นเต อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 89,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 90,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 90,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 92,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น 7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด วนิเซอร ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-6 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด วินด สุขุมวิท 23 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 85,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 85,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 86,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 86,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 87,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 88,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 88,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 89,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 90,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 91,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 92,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 93,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 94,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21,22 ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 48,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



ชื่ออาคารชุด วิภาวดี คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียงชั้น 7



ชื่ออาคารชุด วภิาวดี เซ็นเตอร คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วภิาวดี เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1,ชั้นลอย,2,3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
   ชั้น1 ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วิภาวดี วิว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วภิาวดี สวีท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วภิาวดี อินเตอรเนชั่นแนลเพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วิภาวิว อาคาร 1 - 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด วิภาวิว 2 อาคาร 1 -14
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด วิภาวิว 3, 4 อาคาร 1 - 4, 1 - 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด วิช แอท สยาม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนเพชรบรุี(ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน - ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด วิช แอท สยาม อาคาร บี 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล ถนนเพชรบรุี (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

  ชั้นใตติน-ชั้นท่ี 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 58,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง,พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด วินด รัชโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - 4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 72,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 76,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 



 
ชื่ออาคารชุด วินด รัชโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
  ชั้น  22     ราคาตารางเมตรละ  77,300  บาท   หองชุดพักอาศัย 
                             ราคาตารางเมตรละ          38,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 79,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 82,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 84,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 86,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 87,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 88,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 89,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 89,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 89,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 36 - 37 ราคาตารางเมตรละ 90,800 บาท หองชุดแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
  
  
  
 



ชื่ออาคารชุด วลิเชอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                       32,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-20 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-23 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด วิลมอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
   ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 





ชื่ออาคารชุด วิลลา ราชครู อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (สามเสนในฝงเหนือ) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน-ชั้นที่ 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด วิลลา ราชเทว ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น 1 - 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 21,210 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9, 10 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11, 12 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12A, 14 ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15, 16 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด วิลลา ราชเทว ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17, 18 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 64,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19, 20 ราคาตารางเมตรละ 65,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 32,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21, 22 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23, 24 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 69,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25, 26 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 71,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
  



 ชื่ออาคารชุด วิลลา ราชเทว ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 27, 28 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 74,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29, 30 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 77,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31, 32 ราคาตารางเมตรละ 78,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 39,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 77,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 78,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33, 34 ราคาตารางเมตรละ 79,400 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 78,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 35, 36 ราคาตารางเมตรละ 80,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 79,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 37, 38 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด วิลลา ราชเทว ี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ถนนพญาไท (ประแจจีน) อําเภอ ราชเทว ี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 45 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 39, 40 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 41, 42 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 42 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 43 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 43, 44 ราคาตารางเมตรละ 82,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 44 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 45    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   



 
 
 ชื่ออาคารชุด วิลลา สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 40 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 76,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
    ชั้น 1 - ชั้น 3A พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



  
ชื่ออาคารชุด วิลลา สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 40 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น 20     ราคาตารางเมตรละ  70,900 บาท  หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 35,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 72,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 73,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 74,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 75,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 76,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 78,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 79,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 80,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 81,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 81,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 82,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 83,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 83,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 83,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
   ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 83,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 83,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 



ชื่ออาคารชุด วิลลา สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 40 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด  

  ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 83,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
       ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท  พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
  ชั้น 38     ราคาตารางเมตรละ  84,300 บาท  หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 85,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
  ชั้นดาดฟา    พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด วิลลา สิกขรา คอนโดมิเนียม                          อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ (ที่11พระโขนงฝงเหนอื)              อําเภอ          วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                  อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 62,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด วิลเซอร คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 14,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด วิสซ์ดอม ดิ เอ็กซ์คลูซีพ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล บางจาก อ าเภอ พระโขนง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2555 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 

 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 64,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 66,200 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 67,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7,8 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท ห้องชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พื้นที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด วิสตา การเดนท อาคาร บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนงเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร บี, ซี 
 ใตดิน-ชั้นที่ 3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 อาคาร ซี 
 ชั้น 3A ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 อาคาร บี, ซี 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 35,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด วิสตา การเดนท อาคาร บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนงเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
       อาคาร บี 
 ชั้น 16, 17 ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 19,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
       อาคาร ซ ี
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด วิวิค ทาวเวอร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด วิเศษสุข คอนโดวิว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด วิเศษสุขนคร อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พาณิชยกรรม เลขท่ี 406-/211-/230,406/421-/440
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด วิเศษสุขนคร คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด วิเศษสุขนคร คอนโด 1, 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงครุ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพณิชยกรรม เลขท่ี 406/211-/230, 406/421-/440

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 2 ��%������$"���� 74,400 +�� ,����-	����.�� 
  ��%������$"���� 37,200 +�� ��������$+���, ������������� 
 ���� 3 ��%������$"���� 74,900 +�� ,����-	����.�� 
  ��%������$"���� 37,450 +�� ��������$+���, ������������� 
 ���� 4 ��%������$"���� 75,500 +�� ,����-	����.�� 
  ��%������$"���� 37,750 +�� ��������$+���, ������������� 
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 ชื่ออาคารชุด เวลธ การเดนท แฟมมิลี่ เฮาส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดพราว อําเภอ ลาดพราว 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ไมประเมินราคา, พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 24,300 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด เวอรันดา เรสซิเดนส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป (ลาดพราวฝงเหนือ) อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เวยีงเทพ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ไวทสยาม อาคารชุด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
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 ���� ����	� B1 - B5 ��������������������������� !��"������������#$�%��&$	���'� 
  ���� 1 ��������������������������� !��"������������#$�%��&$	���'� 
 ���� 2 ��'������&$���� 110,900 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 55,450 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 3 ��'������&$���� 111,200 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 55,600 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 4 ��'������&$���� 111,600 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 55,800 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 5 ��'������&$���� 112,000 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 56,000 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 6 ��'������&$���� 112,500 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 56,250 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 7 ��'������&$���� 113,000 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 56,500 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 8 ��'������&$���� 113,700 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 56,850 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 9 ��'������&$���� 114,400 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 57,200 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 10 ��'������&$���� 115,200 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 57,600 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 11 ��'������&$���� 116,100 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 58,050 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 12 ��'������&$���� 117,100 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 58,550 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 13 ��'������&$���� 118,200 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 59,100 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 14 ��'������&$���� 119,500 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 59,750 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 15 ��'������&$���� 120,900 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 60,450 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 16 ��'������&$���� 122,500 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 61,250 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 17 ��'������&$���� 124,100 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 62,050 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
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 ���� 18 ��'������&$���� 126,000 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 63,000 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 19 ��'������&$���� 127,900 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 63,950 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 20 ��'������&$���� 130,000 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 65,000 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 21 ��'������&$���� 132,100 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 66,050 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 22 ��'������&$���� 134,300 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 67,150 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 23 ��'������&$���� 136,500 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 68,250 ,�� ���������&,���,�����������!�� 
 ���� 24 ��'������&$���� 138,600 ,�� -�!��.����!�/�� 
  ��'������&$���� 69,300 ,�� ���������&,���,�����������!��,����������������5����&6�������������5� 
 ���� 25 - ���� 26    ���������������������#$�%��&$	���'� 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่ออาคารชุด ศรีเจริญ คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัทาพระ อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรีทอง คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีไทย คอนโด 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรีไทยคอนโด 3, 4 อาคาร 3, 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด (ราษฎรบูรณะ) อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 3, 4

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพณิชยกรรม เลขท่ี 405-/12,406-/13
ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรีไทยคอนโด 5 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 408/1-13
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ชื่ออาคารชุด ศรีนครินทร เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-3 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด ศรีนครินทร วิลล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1ที่จอดรถ ไมประเมินราคาเนื่องจากเปนที่จอดรถและสํ านักงาน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด ศรีบุรินทร คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีปนทอง อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล ศาลาธรรมสพ อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีภูมิ คอนโดเทล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางไสไก อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรีเมือง แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีราม คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สะพานสูง อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรีวรา แมนชั่น 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น 3-4 ไมประเมินราคา
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 22-24 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 25-27 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีวรา แมนชั่น 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 ไมประเมินราคาเนื่องจากเปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีวราออฟฟศคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท สํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด ศรีสมบุญ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีสวัสดิ์ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีสุธาทิพย คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนบุคคลไมประเมิน
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรีสวัสดิ์ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด THE LIGHT อาคาร
ท่ีตั้ง
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ช้ัน 1 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
   ช้ัน 2-7 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลราคาคันละ 115,000 บาท

ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ช้ัน 8-11 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ใตกันสาด

ช้ัน 12, 14-16 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ใตกันสาด

ช้ัน 17-20 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ใตกันสาด

ช้ัน 20 D ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ใตกันสาด



ชื่ออาคารชุด ศรสีุวรรณ ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรสีุวรรณ โฮมเพลส 2 อาคาร เอ1, เอ2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศรสีุวรรณโฮม เพลส 2 อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศรสีุวรรณโฮม เพลส 2 อาคาร เอ3, เอ4
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศศิธร คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศักด์ิสุภาจิตต คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศาลาแดง โคโลเนต อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-3 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียงในชั้นที่ 7



ชื่ออาคารชุด ศาลาแดง เอ็กเซ็คคลูทีฟ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน - 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท เปนพ้ืนที่สวนควบนอกหองชุด ของหองชุดเลขที่ 23/1 ชั้นที่ 7
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ชื่ออาคารชุด ศิริชัย แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศริิพงษ เพลส 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศริิพงษ เพลส 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศิริสวัสดิ์ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด ศิริน เรสซเิด็นซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อนุสาวรีย อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 19,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 19,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 10,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด ศวิาลัยคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วัดอรุณ อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ศุภาคาร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตนไทร อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-16 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 20-24 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 33-35 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย คาซา ริวา อาคาร บี, ซี, ดี, อี, เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางคอแหลม อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
        อาคาร บี, ซี, ดี, อี   ชั้น 1  ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
            ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, อี, เอฟ  ชั้น 1-5  ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล 
  อาคาร บี ชั้น 6  ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล 
  อาคาร ซี, ดี ชั้น 5  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร ซี, ดี ชั้น 6  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 7  ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 8  ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 9  ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 10  ราคาตารางเมตรละ 47,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 11  ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 12  ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 24,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 12 A  ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 14   ราคาตารางเมตรละ 48,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 24,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 15  ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 16  ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 17  ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย คาซา ริวา อาคาร บี, ซี, ดี, อี, เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางคอแหลม อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 18  ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 19  ราคาตารางเมตรละ 51,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 20  ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 21  ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 22  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 23  ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 24   ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร บี, ซี, ดี  ชั้น 25   ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
        อาคาร  ซี, ดี  ชั้น 26  ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 27  ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 28  ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 29  ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 30  ราคาตารางเมตรละ 60,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
    ราคาตารางเมตรละ 30,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 31  ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชดุพักอาศัย 
     ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  อาคาร  ซี, ดี  ชัน้ 32,33  ราคาตารางเมตรละ 62,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
    ราคาตารางเมตรละ 31,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย คาซาริวา วิสตา 2 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางคอแหลม อําเภอ บางคอแหลม 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - 5 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ราคาตารางเมตรละ 15,210 บาท ท่ีจอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 49,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 51,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองบอน อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
   ชั้น 1-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 34,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 35,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12เอ ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 36,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หนองบอน อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น  20 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 39,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย ปารค 3 อาคาร
ที่ตั้ง ซอยพหลโยธิน 21  ถนนพหลโยธิน
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 31-33 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด ศภุาลัย พรีเมียร เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตยเหนือ (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ วัฒนา (บางกะป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 135,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล (คันละ 15 ตารางเมตร)



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร รัชดา-นราธิวาส-สาทร     อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล ชองนนทร ี  อําเภอ ยานนาวา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง 27 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 

 

 ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 70,400 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 

   ชั้นลาง-ชั้นที่ 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง  
                                                                     ไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 18,100 บาท 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 57,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 59,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร รัชดา-นราธิวาส-สาทร     อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล ชองนนทร ี  อําเภอ ยานนาวา 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง 27 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 

 

 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 

 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 67,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 70,600 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ซักลาง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ศภุาลัย เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร สโมสร

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

อาคาร เอส (เอ)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 ที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคลไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสแบบการเดนเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท หองชุดเพนทเฮาสแบบการเดนเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 13,200 บาท หองชุดเพนทเฮาสแบบการเดนเฮาส,(รวมคาจัดสวน 450 บาท/ตารางเมตร)

 เลขท่ี 175/149 และ 175/156
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 18-20 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-23 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
อาคาร แอล (บี)

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
   ชั้น2-3 ที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคลไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสแบบการเดนเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง,  หองชุดเพนทเฮาสแบบการเดนเฮาส
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง
   ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด ศภุาลัย เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-30 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต                                  115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 B ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 1 A ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 44,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางลําภูลาง อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 49,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 52,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 53,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 54,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 54,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด ศภุาลัย โอเรียลทัล เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 5,700 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล (ประมาณ 15 ตารางเมตร/คัน)
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ศูนยวิจัย คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-4 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด ศนูยวิจัย เรสซิเดนซ       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท



ชื่ออาคารชุด ศนูยวิจัยพร็อพเพอรตี้ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เศรษฐกิจ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เศรษฐกิจ แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หลักสอง อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 40/13-401/21
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สกายเฮาสคอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองถนน อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด สกลุไทยสุรวงศ ทาวเวอร       อาคาร 1,  2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 39 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร สวนที่ 1

   ชั้นใตดิน1-3 และชั้นที่ 1-10 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
   ชั้น 1,2 และชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท
ชั้น 11,ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
อาคาร สวนที่ 2

ชั้น 12,12เอ,14,15 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท
ชั้น 36-39 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท
ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 36

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท หองเก็บของ
ราคาตารางเมตรละ 155,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สตูดิโอ โซน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่วางไมประดับ
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่วางไมประดับ
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่วางไมประดับ
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่วางไมประดับ
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด สตูดิโอวัน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ลานซักผา ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 187
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                             95,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล
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ชื่ออาคารชุด สมคิด การเดนส คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปทุมวัน อํ าเภอ ปทุมวัน (สามเพ็ง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-13 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-18 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-21 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ชั้น 24-25 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด สมคิด เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด สมบัติ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สมฤทัย คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สมฤทัยคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ราษฎรบูรณะ อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สมารท คอนโด วัชรพล อาคาร เอ, บี, ซ,ี ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ทาแรง อําเภอ บางเขน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ, บี, ซี, ดี  
  ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 26,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 27,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ชั้นที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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"��#��	 $�������#�!�� ������%� 8 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,700 ��� ���
�����#$������ 
  ����	���
��	�� 7,350 ��� ����'�
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 11,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,900 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 5,950 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 6,000 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 6,050 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 12,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 6,100 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 12,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 6,200 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 12,600 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 6,300 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด สยาม คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สยาม เพนทเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 2-6 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สยาม เพนทเฮาส อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 2-6 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สยาม อาคารชุด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



 �����������	 ����* ����� 
�������    
����� ������ ��6�� 
������	 ������ ������ ������!� 31 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 56,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 28,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 41,500 ��� ���
���()����
�� �=�*+ 23/1 
  ����	���
��	�� 20,750 ��� ���
��;�(��<��� 
  ����  3-10 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0(./����� 
   ����	���
��	�� 21,000 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 11-12 ����	���
��	�� 42,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 31,875 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 13(12��)-16 ����	���
��	�� 43,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 32,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 43,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 32,625 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 21-24 ����	���
��	�� 44,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 33,000 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 25-28 ����	���
��	�� 44,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 22,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 29-31 ����	���
��	�� 45,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 22,500 ��� ���
��;�(��<���  
                       ����	���
��	��         22,750 ��� ���BC�(./����� 
   ����	���
��	�� 11,500 ��� �*+,���-��	0(./����� 15 	�.�./��� 



�����������	  ��VU� -������ ����� 1,2 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 25 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
��#� 1 
   ����  1 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 2 �#�����!���� 50,700 )�
 *+���,���-"���� 
��#� 2 
 ���� 1 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,���-"���� 
   ����  2 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
��#� 1-2 
   ����  3-5 �	��
��
���������������
������������� �!�"��#� 
 ���� 6 �#�����!���� 40,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 40,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 8 �#�����!���� 40,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 41,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 41,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 41,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 42,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 42,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 42,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 43,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 44,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 44,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 45,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 46,200 )�
 *+���,������1�� 
��#� 2 
 ���� 23 �#�����!���� 46,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 47,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 48,400 )�
 *+���,������1�� 



 ชื่ออาคารชุด สราญสุข สุพรีม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางปะกอก อําเภอ ราษฎรบูรณะ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด สลิล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโคล อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน3-ใตดิน 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 31-33 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียงและวางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ดาดฟาหองชุดเลขที่ 376/180,376/181,376/182,376/183



ชื่ออาคารชุด สวนทองวิลลา คอนโดทาวน อาคาร 1,2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สวนธนคอนโดเฮาส อาคาร ซี , ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สวนธนปารคคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย



 �����������	 ������� ���.	����+ (2�,	�) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2, 3 ����	���
��	�� 8,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 8,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 8,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 ������� ���.	����+ (��) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2, 3 ����	���
��	�� 8,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 8,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 8,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 ������� ���.	����+ (��) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 10,500 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2, 3 ����	���
��	�� 8,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 8,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 8,500 ��� ���
����������� 



 
 
 ชื่ออาคารชุด สมารทคอนโด พระราม 2 อาคาร A - H 
ที่ตั้ง    
ตําบล แสมดํา อําเภอ บางขุนเทยีน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร A, B 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 อาคาร C - H 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 อาคาร A - H 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 12,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พ้ืนท่ีระเบียง/ลานซักลาง 
 อาคารจอดรถยนต พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
           และอาคารสโมสร



 ชื่ออาคารชุด สวัสดี กรุงเทพ อาคาร ดี, อี, เอฟ, จี, เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารดี, อี, เอฟ, จี, เอช 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 17,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 18,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
อาคารดี, จี 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด สวีณา คอนโด 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สวีณา คอนโด 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สวีณา คอนโด 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท ดานหนาเลขที่ 21/7-21/10

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท ดานหลังเลขที่ 21/11-21/14
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สหเอเซียถาวร คอนโดมิเนียม อาคาร เอ - ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม (ดานหนา)
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สองแสงคอนโด อาคาร เอ และ บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทาพระ อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

   ชั้นใตดิน ที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
อาคาร บี

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท เปนที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร บี
   ชั้น6 ที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 1 คัน หองชุดเลขที่ 335/164
   ชั้น7 ที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 1 คัน หองชุดเลขที่ 335/197
   ชั้น8  ที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 2 คัน หองชุดเลขที่ 335/230



ชื่ออาคารชุด สะแกงาม คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สะแกงาม คอนโดมิเนียม อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สะพานควาย คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สะพานใหม อาคารชุด อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 488/1-8, 489/1-8, 490/1-10
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สะพานใหม อาคารชุด อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 6,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 6,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 5,800 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 5,600 บาท



ชื่ออาคารชุด สังขกระจาย คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วดัทาพระ (เกาะทาพระ) อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
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ชื่ออาคารชุด สันติสุข การเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สันติสุข การเดนท อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สันติสุข การเดนท อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สัมมากร คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สาทร พลัส บาย เดอะ การเดน คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ      ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อาคารสูง      8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สาธร การเดน อาคาร ทาวเวอร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาธร (บางรัก)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 42 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่จอดรถสวนบุคคลและสวนกลาง
   ชั้นกราวด ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
   ชั้น2-5 พ้ืนที่จอดรถสวนบุคคลและสวนกลาง
   ชั้น6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 27-29 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 34-37 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 38-39 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
ชั้น 40-41 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พื้นที่ระเบียง พ้ืนที่วางไมประดับ
   ชั้น42 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด สาธร คอนโดเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองเตย อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สาธร พารค เพลซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (สาธร) อํ าเภอ สาธร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-10 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-15 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16-21 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-26 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 27-31 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 32-36 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด สาทร พลัส ออน เดอะ พอนด คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน-ชั้นที่ 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สาธร เฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 50 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น  2-9 เปนที่จอดรถสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
  ชั้น  24 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
  ชั้น  26 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด สาธร เฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 50 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
   ชั้น 40 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 41 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,250 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
   ชั้น 42 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 43 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท  พ้ืนที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด สาธร เฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 50 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 44 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 45 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 46 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 47 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 48 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 49 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 50 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง,และพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
   ที่จอดรถสวนบุคคล 225,000 บาท   15 ตรม./คัน



ชื่ออาคารชุด สาธรซิตี้ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สาธรซิตี้ ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 175 ชั้นใตดิน/1 เลขท่ี 175 ชั้นใตดิน/2
   ชั้นใตดิน 3 ที่จอดรถยตสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง เลขท่ี 175 ชั้น 3/1
   ชั้น 4-5 ที่จอดรถยนตสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง เลขท่ี 175 ชั้น 21/1
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง เลขท่ี 175 ชั้น 25/1
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง เลขท่ี 175 ชั้น 28/1
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 145,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สาธรซิตี้ ทาวเวอร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางลํ าพูลาง (บางไสไกฝงเหนือ) อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                            105,000 บาท / คัน พ้ืนที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)



ชื่ออาคารชุด สาธรธานี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท สํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด สาธรธานี คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ทุกชั้น ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สาธรนคร ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม (บางรัก) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
   ชั้นใตดิน 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล สวนควบหองชุด 100/71

ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 100/71-100/73
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 62,500 บาท หองชุดสํ านักงานเลขที่ 100/1
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 30-32 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

  ที่จอดรถสวนบุคคล                                145,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด สาธรบริดจทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตนไทร อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 2-1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-8 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-ดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สาธรพรีเมียรเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บุคคโล อํ าเภอ ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-4 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
                                                            115,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สาธรพารค เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-5 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 6-10 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ชั้น 11-15 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 16-21 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 22-26 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 27-31 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 32-36 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท เพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด สาธรเพลส อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตนไทร (บางไสไก) อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7, 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1-4

   ชั้น1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร 5
   ชั้น1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 431/1
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด สาธรสวีท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางลํ าพูลาง (บางไสไกฝงเหนือ) อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ชั้น8 สระวายนํ้ าและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา



ชื่ออาคารชุด สาธรแฮปปแลนด ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สาธร อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม  เลขท่ี 48/1, 48/2

   ชั้น2-4 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคล
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม  เลขท่ี 48/4,48/5,48/6,48/11

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัยในชั้นสระวายนํ้ าเลขที่ 48/7,48/8,48/9,48/10
ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ ทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดเลขที่ 48/9 48/10

ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 48/2
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่7 ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 48/3-48/31

ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด

ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 10 ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 48/63-48/64
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 13 ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 48/96

ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด

ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 18 ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 48/33-48/36

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
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ชื่ออาคารชุด สาธิตา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สาธุประดิษฐ คอนโดมิเนียม อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สาธุประดิษฐ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สามภูมิ การเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน1-2 เปนที่จอดรถสวนบุคคลจํ านวน 71 คน
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท (หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 126/65)
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท (หองชุดโลวเพนทเฮาสมีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 126/5-10)

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่สวนหยอม,ที่จอดรถสวนบุคคลจํ านวน 3 คัน

ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 19,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท (หองชุดเพนทเฮาสมีลักษณะ 2 ชั้น เลขท่ี 126/63-64)

ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่จัดสวน
ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สามเสนในวิลเลจ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สายชล แมนชั่น อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 43 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ริมเจาพระยา ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น3-4 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 37-38 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 39-41 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 42-43 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท เพนทเฮาส

อาคาร บี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พาณิชยกรรม ริมถนนเจริญนคร
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น3-4 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สายชล แมนชั่น อาคาร เอ,บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 43 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 25-26 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 31-32 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 37-38 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 39-41 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 42-43 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท เพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด สายทิพย คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สายธาร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พญาไท อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สายลม คอนโดเทล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดอนเมือง อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สายลม คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางซื่อ อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สายลมซิตี้ รีสอรท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท(บางซื่อ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่ระบัยง
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด สายไหมพูนสุข อาคาร เอ - ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 6,800 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สํ าราญ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-4 เปนที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 414/291

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สิทธาคาร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปทุมวัน อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท สํ านักงาน
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท สํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด สินธนา แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สินธานี คอนโดทาวน อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท

อาคาร 2
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท



ชื่ออาคารชุด สินธานี คอนโดทาวน โครงการ 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล แขวงลาดพราว อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท



ชื่ออาคารชุด สนิธานี เรซิเดนท ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สนิเพชร คอนโดทาวน อาคาร เอ - ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด สินมั่นคง คอนโดทาวน อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท (หองชุดพาณิชยกรรม)
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สินมั่นคง คอนโดทาวน อาคาร 3, 5, 4, 6, 7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 3,5

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

อาคาร 4,6,7
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สินเศรษฐี คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สนิเศรษฐี คอมเพล็กซ อาคาร 1, 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สนิเศรษฐี เรซิเดนซทาวน 1, 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-11 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 12-16 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สนิเศรษฐี เรซิเดนซทาวน 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก(หัวหมากใต) อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                            40,000  บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สนิเศรษฐี เรซิเดนซทาวน 4 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                             40,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สินสมบูรณ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บานญวนสามเสน อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด สนิสาธร ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตนไทร(บางใสไกฝงเหนือ) อํ าเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 47 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน  ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น3-10 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 11 บน ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 11 บน(77/34) ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 13(12เอ) ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 34-37 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 38-41 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 42-43 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดสํ านักงาน 77/189 - 77/192
ชั้น 44-47 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองอุปกรณ, เก็บของ



 �����������	 ����* ����� 
�������    
����� ������ ��6�� 
������	 ������ ������ ������!� 31 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 56,500 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 28,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 41,500 ��� ���
���()����
�� �=�*+ 23/1 
  ����	���
��	�� 20,750 ��� ���
��;�(��<��� 
  ����  3-10 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0(./����� 
   ����	���
��	�� 21,000 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 11-12 ����	���
��	�� 42,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 31,875 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 13(12��)-16 ����	���
��	�� 43,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 32,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 17-20 ����	���
��	�� 43,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 32,625 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 21-24 ����	���
��	�� 44,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 33,000 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 25-28 ����	���
��	�� 44,500 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 22,250 ��� ���
��;�(��<��� 
 ���� 29-31 ����	���
��	�� 45,000 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 22,500 ��� ���
��;�(��<���  
                       ����	���
��	��         22,750 ��� ���BC�(./����� 
   ����	���
��	�� 11,500 ��� �*+,���-��	0(./����� 15 	�.�./��� 





 ชื่ออาคารชุด สิริเรสซเิดนซ  คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-5 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา, ที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 68,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 69,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 70,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 73,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด สิริ ออน เอท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตย อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน และชั้นที่ 1  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 80,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 80,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 81,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 83,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 84,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 
 ชื่ออาคารชุด สิริเรสซเิดนซ  คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 76,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 77,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 79,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 80,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 83,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 84,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 85,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 88,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 32-33 ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส เลขที่ 24/184,24/185 
  ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



ชื่ออาคารชุด สีพ่ระยาริเวอรวิว อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สมัพันธวงศ อํ าเภอ สมัพันธวงศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1,2 และชั้น1-6 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 108/1
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองเก็บสัมภาระของหองชุดเลขที่ 108/17
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ชั้นสระวายนํ้ าเลขที่ 108/17
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

   ที่จอดรถสวนบุคคล 105,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด สีลม คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น2-4 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สลีม แกรนดเทอเรส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน 1-ชั้นใตดิน 3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 77,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

  ชั้น  3 พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 8,300 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล 15 ตร.ม/คัน



ชื่ออาคารชุด สลีม ทาวเวอร (ทาวเวอรอินน) อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท
ชั้น 14-19 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สีลม พารควิว อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม (บางรัก) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 2-1 เปนที่จอดรถและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้นกราวด - 2 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (ภัตตาคาร)
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (รานคาเลขที่ 55/120)
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง สวนควบของหองชุดชั้นที่ 7 เลขท่ี 55/64, 55/73
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 12,13 (12เอ), 14 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง สวนควบของหองชุด ชั้นที่ 7 เลขท่ี 55/9, 55/15
ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 26,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด สีลม สวีท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น1-8 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมมี 2 ชั้น ชั้นสระวายนํ้ า

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35-36 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดเพนทเฮาสมีลักษณะ 2 ชั้น

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียงของหองชุดเลขที่ 82/274 และ 83/278



ชื่ออาคารชุด สีลมซิตี้ รีสอรท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สาทร อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนทรัพยสวนกลางและสวนบุคคล
   ชั้น1 เปนทรัพยสวนกลางและสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สลีมเทอเรส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-ชั้น1 ที่จอดรถยนต
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท ระเบียง
  ที่จอดรถ ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท 15 ตรม./คัน (ชั้นที่1 จํ านวน 20 คัน)
   ดาดฟา ทรัพยสวนกลาง



ชื่ออาคารชุด สลีม-สุรวงศ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
   ชั้น2-4 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 17-18 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สี่หลักทอง มินิคอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สีหวสุ คอนโดทาวน 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางนางบอน อํ าเภอ จอมทอง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สีหวสุ คอนโดทาวน 3 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 3/131-136
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สีหวสุ คอนโดทาวน 4 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด สขุเจริญ เพลส อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สุขวัฒนา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สุขสวัสดิ์ 26 คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สุขสวัสดิ์ โมเดิรน คอนโดวิว อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-5 ที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 16-18 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 21-22 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สขุสวัสดิ์ วิว แมนเนอร 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางปะกอก อํ าเภอ ราษฎรบูรณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 285/1 - 285/8

   ชั้น3 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สุขหทัยเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 1, 3, 5, 7
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสองตนนุน อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สุขหทัยเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 2, 4, 6, 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสองตนนุน อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 4,000 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สุขหทัยเพลส คอนโดมิเนียม อาคาร 9 เอ, 9 บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองสองตนนุน อํ าเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่สวนหยอม
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สุขาภิบาล 3 แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
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 ชื่ออาคารชุด สุขุมวิท คาซา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2-5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 51,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 51,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 52,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 52,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 54,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 57,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 



 ชื่ออาคารชุด สุขุมวิท ซติี้ รีสอรท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1-9 ราคา 105,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 48/2 
 ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 48/1 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 59,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 59,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 59,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางกะบะตนไม 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม เลขท่ี 48/14, 48/15 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 61,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 62,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด สุขุมวิท ซติี้ รีสอรท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ (บางกะปฝงใต) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 70,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 72,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,800 )�
 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 16 �#�����!���� 54,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,000 )�
 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 17 �#�����!���� 54,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,200 )�
 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 18 �#�����!���� 54,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,400 )�
 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 19 �#�����!���� 55,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,650 )�
 �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
 ���� 20 �#�����!���� 55,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              27,900 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1 
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 ���� 21 �#�����!���� 56,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              28,200 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 22 �#�����!���� 57,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              28,550 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 23 �#�����!���� 57,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              28,900 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 24 �#�����!���� 58,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              29,300 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 25 �#�����!���� 59,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              29,750 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 26 �#�����!���� 60,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              30,200 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 27 �#�����!���� 61,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              30,650 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 28 �#�����!���� 62,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              31,200 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
�������� 
 ���� 29-30 �#�����!���� 64,400 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!����              32,200 )�
    �	��
���!)�������	��
�����!#	��� �)����1, �	��
��*+��!�<)9�� 
   
���������� �#�����!���� 16,500 )�
 
��������������),##� 
   



ชื่ออาคารชุด สุขุมวิท ลิฟวิง่ ทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 54,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 55,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น  9 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 56,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 57,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 57,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด สุขุมวิท ลิฟวิง่ ทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 65,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 68,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 70,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 71,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 72,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 73,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ���� 8�+�"� �#�����!���� 60,200 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 30,100 )�
 *+��!�<)���B��,*+���,�!�9
�� 19/12 
 ���� 1 �#�����!���� 60,700 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 30,350 )�
 �	��
���!)���,*+��!�<)���B��,*+���,�!�9
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 ���� 2 �#�����!���� 60,200 )�
 *+���,���-"���� 
  �#�����!���� 30,100 )�
 �	��
���!)���,*+��!�<)���B��,*+���,�!�9
�� 19/32 
 ���� 3 �#�����!���� 59,700 )�
 *+���,���-"���� 
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 *+��!�<)���B��8�����
����������  *+���,�!�9
��  19/45,19/46, 
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 ���� 25 �#�����!���� 50,800 )�
 *+���,������1�� 
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                         �#�����!����               26,400 )�
    �	��
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    �	��
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���!)���, *+��!�<)���B��
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�� 19/495 
  

 

 

 

 

 



�����������	  �8��)�  �� ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 46 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 36 �#�����!���� 59,800 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               29,900 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/506 
 ���� 37 �#�����!���� 60,600 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               30,300 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/515 
 ���� 38 �#�����!���� 61,300 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               30,650 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/524 
 ���� 39 �#�����!���� 61,800 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               30,900 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/533 
 ���� 40 �#�����!���� 62,300 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               31,150 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/542 
 ���� 41 �#�����!���� 62,700 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               31,350 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/547 
 ���� 42 �#�����!���� 62,900 )�
 *+���,������1�� 
                         �#�����!����               31,450 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/552 
 ���� 43-44 �#�����!���� 64,100 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
                         �#�����!����               32,050 )�
    �	��
���!)���, *+��!�<)���B��
��������),##� *+���,�!�9
�� 19/557 
 ���� 45-46 �#�����!���� 64,300 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
                         �#�����!����               32,150 )�
    �	��
���!)��� 
   
���������� �#�����!���� 14,500 )�
 
��������������),##� 
                          
 



�����������	 ���������D.��- ����� 
�������    
����� ������ ��1!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 12 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� E+
 ����	���
��	�� 34,900 ��� ���
����������� 
 ���� 1 ����	���
��	�� 34,900 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 35,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 35,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 35,500 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 35,800 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 36,200 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 36,600 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 37,100 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 37,600 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 38,100 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 38,700 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 39,300 ��� ���
����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด สุโขทัย คลาสสิค อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท



�����������	 
���
����
��	�������	 ����� 
�������    
����� ������ ��� !��� 
"�����	 #�����$%����� �����
&� 8 ���� 
������(�)#�* 6 %����% 2555 
����(�)�%�������$ �������	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 41,200 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 20,600 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 41,500 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 20,750 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 41,900 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 20,950 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 42,300 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 21,150 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 42,800 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 21,400 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 43,300 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 21,650 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 43,900 '�� ()���*������+�� 
  ��!������������ 21,950 '�� �����	
���'	��, �����	
������ 



 ชื่ออาคารชุด สุพรีม การเดนท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ(สาธร) อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 76,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 78,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 79,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6, 7 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาท 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด สุพรีม คลาสสิค อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร(ยานนาวา)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-1 ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท  ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท  ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท  ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท  ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศชั้นดาดฟา
ราคาตารางเมตรละ 3,600 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล(15ตรม/คัน)



�����������	 
��������	 ������� 3 ����� 
�������    
����� ������ ������� 
��� ��	 !������ ���� �����
"� 8 ���� 
������$�%!�& 6 ���� 2555 
����$�%����������*+ ,����	 
 ���� 1 �����	
�����������������	
������������������������ ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 64,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,200 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 3 ��!������������ 64,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,450 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 4 ��!������������ 65,400 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 32,700 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 5 ��!������������ 66,100 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 33,050 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 6 ��!������������ 66,900 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 33,450 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 7 ��!������������ 67,700 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 33,850 (�� �����	
���(	�� 
 ���� 8 ��!������������ 68,600 (�� )*���+������,�� 
  ��!������������ 34,300 (�� �����	
���(	�� 



ชื่ออาคารชุด สพุรีม เรสซิเดนซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ (ชองนนทรี) อํ าเภอ สาทร (ยานนาวา) (พระโขนง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,600 บาท ที่จอดรถยนต



ชื่ออาคารชุด สพุรีม วิลล อาคาร เอ และ บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 ที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 38/56 อาคารบี
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม รานอาหาร เลขท่ี 38/57 อาคารบี
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 18,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
   ที่จอดรถสวนบุคคล                                                  55,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด สุพรีม เอลิแกนซ อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ทุงมหาเมฆ อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 3,600 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สพุรีมเพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน เปนที่จอดรถสวนบุคคลและสวนกลาง
   ชั้น1 เปนที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด สพุัตรา คอนโดเทล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น1-4 ที่จอดรถยนตสวนกลาง
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



  ชื่ออาคารชุด สุภาพงษ เพลส                                        อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-4 จอดรถสวนกลาง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 18-20 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 21-23 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สภุาวดี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ทรัพยสวนกลางไมประเมิน
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท



ชื่ออาคารชุด สุภีร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางขุนศรี (บางขุนนนท) อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด สรุวงศ คลาสสิค เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สี่พระยา อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา หองเครื่องไฟฟา,ประปา
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน สวนควบของหองชุดเลขที่ 171/108
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียงหองชุดเลขที่ 171/89-91,171/11-13



ชื่ออาคารชุด สุรวงษ วัฒนาคาร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางรัก อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-9 ราคาตารางเมตรละ 135,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท ระเบียงหองชุดชั้นที่ 16 เลขท่ี 322/36, 322/37
ชั้น 18-19 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท ระเบียงหองชุดชั้นที่ 19 เลขท่ี 322/48, 322/49
ชั้น 20-21 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 22-23 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท ระเบียงหองชุดชั้นที่ 22 เลขท่ี 322/60
ชั้น 24-25 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท ระเบียงหองชุดชั้นที่ 25 เลขท่ี 322/68
ชั้น 26-27 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 28-29 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท ระเบียงหองชุดชั้นที่ 28 เลขท่ี 322/71





ชื่ออาคารชุด สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ - ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด สวุรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5, 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1 - 8

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัย ซึ่งดานหนาติดถนนกวาง
มีหองชุดเลขที่ 205/130-134,205/185-189,205/240-245,205/301-
305,205/356-360,205/410-415,205/460-464,205/515-520

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัย ซึ่งดานหนาติดถนนกวาง
มีหองชุดเลขที่ 205/135-140,205/190-195,205/246-250,205/295-300,
205/350-355,205/405-409,205/465-470,205/521-522

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย

อาคาร 9
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด สวุรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ดานหนา ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ติดถนน 12 เมตร
ชั้น 1 ดานหลัง ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ติดถนน 3 เมตร
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด สวุรรณเอเซีย คอนโดมิเนียม 2 อาคาร 1 - 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5, 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1-8

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท เปนหองชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัยซึ่งดานหนาติดถนนกวาง 2 เมตร
มีหองชุดเลขที่ 205/130-135,205/185-189, 205/240-245,205/301-305
205/356-360,205/410-415,205/460-464,205/515-520

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท เปนหองชุดพาณิชยกรรมและพักอาศัยซึ่งดานหนาติดถนนกวาง 7 เมตร
มีหองชุดเลขที่ 205/135-140,205/190-195,205/246-250,205/295-300,
205/350-355,205/405-409,205/465-407,205/521-525

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

อาคาร 9
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน ชั้นใตดิน



 ชื่ออาคารชุด สุขสาธร อาคาร      เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
  ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1,2 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 96,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 97,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 97,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 อาคาร บี 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 1,2 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 93,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 



 ชื่ออาคารชุด สุขสาธร อาคาร      เอ, บี, ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ทุงมหาเมฆ อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 96,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 97,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร  
 อาคาร ซี 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา  
 ชั้น 1,2 ราคาตารางเมตรละ 93,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 46,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3,4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
   ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 96,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5,6 ราคาตารางเมตรละ 97,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 48,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 97,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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ชื่ออาคารชุด เสริมศิริ คอนโดมิเนียม อาคาร 1, 2, 3, 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1,2

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

อาคาร 3,4
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เสริมศิริ อาคารชุด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เสริมศิริ อาคารชุด 3 อาคาร 5, 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดเลขที่ 54/211-218
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เสรีภาพ แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เสรีภาพ แมนชั่น อาคาร 3 - 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แสงทอง คอนโดมิเนียม อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด แสนสุข คอนโดทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล แสมดํา อําเภอ บางขุนเทยีน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 18,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 9,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 8,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด แสนสุข คอนโดเทรด อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5, 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท

อาคาร บี
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด โสสุนคร คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พาณิชยกรรมดานหนา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรมดานหลัง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด หนองแขม คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,200 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,400 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,200 บาท



ชื่ออาคารชุด หนึ่ง คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลาง (ทรัพยสวนกลาง)
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท



ชื่ออาคารชุด หรรษา คอนโดวิลล อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด หลกัสี่พลาซา  บิซิเนส คอมเพลกซ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พลาซา
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

   ชั้นหลังคา ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท ทาวเวอร
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด หลงัสวนวิลล อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 39 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน2-ชั้น 5 เปนที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 144 คัน
   ชั้น6 เปนสระวายนํ้ าและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11,12,13,14 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 23-26 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 31-34 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35-38 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 155,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน



ชื่ออาคารชุด หวยขวาง คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดินแดง อํ าเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1(ดานหนา) ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด หัวหมาก คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถ
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เหลียงการเดนท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด อดามาสรามคํ าแหง อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 15-16 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อนุสาวรียชัย คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อมรธานี อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตและทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อมรพันธ 205 แซทเทลไลททาวน อาคาร อาร 3, อาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8, 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร อาร 3

   ชั้น1 ที่จอดรถและหองชุดนิติบุคคล ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

อาคาร อาร 4
   ชั้น1 ที่จอดรถและทรัพยสินสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อมรพันธ 205 ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น  2-5 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น  6-8 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น  9-11 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น  12-14 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น  15-17 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น  18-20 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อมรพันธ 205 ทาวเวอร อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท
   ชั้น2-5 ไมประเมินราคาทรัพยสวนกลาง/ที่จอดรถ
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 13(12เอ) ราคาตารางเมตรละ 37,500 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท
ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 19-20 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อมรพันธ แซทเทลไลท ทาวน อาคาร อาร 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 6,750 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 32 ��%������$"���� 97,400 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 33 ��%������$"���� 98,500 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 34 ��%������$"���� 99,500 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 35 ��%������$"���� 100,200 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 36 ��%������$"���� 100,800 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 37 ��%������$"���� 101,200 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 38 ��%������$"���� 101,500 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 39 ��%������$"���� 101,700 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 40 ��%������$"���� 101,800 ,�� -����.�����/�� 

 



 �����������	 �$�%�� ��$#/%� ����� 
�������    
����� ������0 ������ ���� 
 ��!"�	 ������#$!�%�� ������&� 44 ���% 
"�%���(�)��* 3 ��$��#�%�, 2553 
����(�)�$/%��%���#0,!1����	 
 ���� 41 ��%������$"���� 101,800 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 42 ��%������$"���� 102,300 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 43 ��%������$"���� 102,800 ,�� -����.�����/�� 
 ���� 44 ��%������$"���� 103,300 ,�� -����.�����/�� 
 

      
 



ชื่ออาคารชุด อโยธยา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-10 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท
ชั้น 23-27 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อรกานต อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
   ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท



�����������	 ���T>�����)�)�� ����� 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 30 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 1-7 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 8 �#�����!���� 41,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 9 �#�����!���� 41,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,550 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 41,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 41,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 41,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 41,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 20,900 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 42,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 42,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 42,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 42,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 18 �#�����!���� 43,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 43,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 21,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 44,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 45,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,650 )�
 �	��
���!)��� 
  
 
 
 
 



�����������	 ���T>�����)�)�� ����� 
�������    
����� ������ ������* 
�����	 ������������� ����� !� 30 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 

����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 23 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 22,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 24 �#�����!���� 46,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 47,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 23,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 48,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 48,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 49,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 24,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29 �#�����!���� 50,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,200 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 30 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,600 )�
 �	��
���!)��� 
  



�����������	 �>&� ���0 ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 34 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
   ���� 8�+�"�             
��������������),##� 
   ����  1 
��������������),##� 
  �#�����!���� 63,000 )�
 *+���,���-"���� 
   ����  2 
��������������),##� 
  �#�����!���� 62,500 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 3 �#�����!���� 62,000 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 4 �#�����!���� 61,500 )�
 *+���,���-"���� 
   ����  5 �	��
��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 6 �#�����!���� 60,500 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 7 �#�����!���� 50,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 8 �#�����!���� 50,100 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,050 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 9 �#�����!���� 50,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 10 �#�����!���� 50,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 11 �#�����!���� 50,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,350 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 12 �#�����!���� 51,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,500 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 13 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 14 �#�����!���� 51,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 15 �#�����!���� 51,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 25,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 16 �#�����!���� 52,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,150 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 17 �#�����!���� 52,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              26,400 )�
    �	��
���!)��� 
  
 
 
 
 



�����������	 �>&� ���0 ����� 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 34 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 
����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 18 �#�����!���� 53,300 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,650 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 19 �#�����!���� 53,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 26,950 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 20 �#�����!���� 54,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 21 �#�����!���� 55,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 27,600 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 22 �#�����!���� 56,000 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,000 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 23 �#�����!���� 56,800 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,400 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 24 �#�����!���� 57,700 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 28,850 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 25 �#�����!���� 58,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,300 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 26 �#�����!���� 59,600 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 29,800 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 27 �#�����!���� 60,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!����              30,250 )�
    �	��
���!)��� 
 ���� 28 �#�����!���� 61,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 30,750 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 29 �#�����!���� 62,500 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,250 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 30 �#�����!���� 63,400 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 31,700 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 31 �#�����!���� 64,200 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 32,100 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 32 �#�����!���� 64,900 )�
 *+���,������1�� 
  �#�����!���� 32,450 )�
 �	��
���!)��� 
 ���� 33-34 �#�����!���� 66,600 )�
 *+���,�!��
�!6+��� 
  �#�����!���� 33,300 )�
 �	��
���!)��� 
  
���������� �#�����!���� 16,500 )�
 
��������������),##� ����#�)9��*+���,�!�9
�� 38/16 
   



�����������	 �>&� ������     �����  ��T)�*�1A,��T)�*�1B, ��������, �������� 3���)�,�����&�* 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 28 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 

����$�%��)��������*��+����	 
����������
 1A 
 ���� 1 �#�����!���� 51,600 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 2 �#�����!���� 51,100 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 3 �#�����!���� 50,600 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 4 �#�����!���� 50,100 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 5 �#�����!���� 49,600 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 6 �#�����!���� 49,100 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 7 �#�����!���� 48,600 )�
 *+���,���-"���� 
 ���� 8 �#�����!���� 48,100 )�
 *+���,���-"���� 
��#���-"��� 1B 
 ���� 1 �#�����!���� 51,600 )�
 *+���,���-"���� 
��#��7������� 
 ���� 1-3 �#�����!���� 38,700 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 4-6 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 7-9 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 10-12 �#�����!���� 40,200 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 13-15 �#�����!���� 40,700 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 16-18 �#�����!���� 41,200 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 19 �#�����!���� 41,700 )�
 *+���,��7������� 
��#��7�����������!�"� 
 ���� 1-3 �#�����!���� 38,700 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 4-6 �#�����!���� 39,200 )�
 *+���,��7������� 
 ���� 7 �#�����!���� 39,700 )�
 *+���,��7������� 
��#������1�� 
 ���� 1 �#�����!���� 43,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 2 �#�����!���� 43,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 3 �#�����!���� 43,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 4 �#�����!���� 43,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 5 �#�����!���� 43,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 6 �#�����!���� 43,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 7 �#�����!���� 44,100 )�
 *+���,������1�� 
  
 
 
 
 



�����������	 �>&� ������     �����  ��T)�*�1A,��T)�*�1B, ��������, �������� 3���)�,�����&�* 
�������    
����� ������ ���� 
�����	 ������������� ����� !� 28 ���� 
�����$�%��& 15 ������ 2553 

����$�%��)��������*��+����	 
 ���� 8 �#�����!���� 44,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 9 �#�����!���� 44,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 10 �#�����!���� 45,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 11 �#�����!���� 45,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 45,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 46,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 46,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 47,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 48,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 48,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 49,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 50,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 51,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 52,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 52,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 53,700 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 54,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 55,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 55,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 56,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 56,800 )�
 *+���,������1�� 



 �����������	 �/��������.	����+ ����� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 

����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 13,300 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 10,700 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 5,350 ��� ����*�
 
 ���� 3 ����	���
��	�) 10,800 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 5,400 ��� ����*�
 
 ���� 4 ����	���
��	�) 10,900 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 5,450 ��� ����*�
 
 ���� 5 ����	���
��	�) 11,000 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 5,500 ��� ����*�
 
 ���� 6 ����	���
��	�) 11,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 5,550 ��� ����*�
 
 ���� 7 ����	���
��	�) 11,300 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 5,650 ��� ����*�
 
 ���� 8 ����	���
��	�) 11,400 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�) 5,700 ��� ����*�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �����������	 �/����� � �� ����� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ ������ ������!� 8 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�) 22,200 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�) 18,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�) 18,300 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�) 18,400 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�) 18,600 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 18,800 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�) 19,000 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 19,300 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด ออนปา ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท สํ านักงาน

   ชั้น4 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด ออลซิซั่นส แมนชั่น คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลุมพินี อํ าเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 เปนที่จอดรถสวนกลาง และสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม ,โชวรูม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม, รานคา, รานอาหาร
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น4-6 เปนที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดพักอาศัย, ชั้นสวนบริการ
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 27,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 57,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32-33 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถสวนบุคคล                               125,000 บาท/คัน (15 ตารางเมตร/คัน)



 ชื่ออาคารชุด อารีย เพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด อาสต้า คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล จันทรเกษม(บางซื่อฝั่งเหนือ) อ าเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
 ชั้น 1 พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,850 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,650 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,900 บาท พื้นที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด อัญชันสวนหลวงคอนโดมเินียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ ประเวศ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 11 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 16,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 16,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด อัพเพอร สวที สุขุมวิท 23 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ พระโขนง(บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน-ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 69,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น ดาดฟา พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด อัลฟาบิลดิ้ง อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด อัศวิน คอนโดวิลล อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางพลัด อํ าเภอ บางกอกนอย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส โครงการลาดพราว  อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วังทองหลาง                       อําเภอ    วังทองหลาง (บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                       อาคารสูง    8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจนเพลส ทวินคอนโด อาคาร 11
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส ทวินคอนโด อาคาร 12
ที่ตั้ง
ตําบล บางกะป อําเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 6
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศํย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 7
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจน เพลส อาคาร 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจนเพลส ทวินคอนโด อาคาร 12 เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อัสสกาญจนเพลส ทวินคอนโด อาคาร 14
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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ชื่ออาคารชุด อาคารชุด 101/1 สุขุมวิท อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อาคารฝกขาวโพด 3 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 21 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อาเชี่ยน ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พาณิชยกรรม

   ชั้น2-3 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อาภา เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด อาร ซี เค ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 63 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน1-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล
   ชั้นใตดิน1,2,3 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท หองเก็บของเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดเลขที่ 1055/42
   ชั้นใตดิน1 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พื้นที่เอนกประสงคเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุด

เลขท่ี 1055/42
ชั้น 1-4 ราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท พาณิชยกรรม,พลาซา

ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองไฟฟา เปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 1055/3,
หองรับรองและหองเก็บของ เปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของ
หองชุดเลขที่ 1055/38, หองระบบปรับอากาศเปนทรัพยสวนบุคคล
นอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 1055/21

ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
   ชั้น5-11 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท หองระบบปรับอากาศ,หองเก็บของ,หองเครื่องปรับอากาศ เปนทรัพย

สวนบุคคลนอกหองชุด ของหองชุดเลขที่ 1055/42
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท หองระบบปรับอากาศ,หองเก็บของเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุด

ของหองชุดเลขที่ 1055/42
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่เอนกประสงคเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุด

เลขท่ี 1055/38
ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองระบบปรับอากาศ,หองเก็บของเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุด

ของหองชุดเลขที่ 1055/38
ชั้น 13-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท พาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ,หองเครื่องและอุปกรณระบบปรับอากาศ
 เปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุด ของหองชุดเลขที่ 1055/42,

หองเก็บของเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 1055/39
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พื้นที่สระวายนํ้ า เปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่ 1055/38
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท สํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท   พ้ืนที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด อาร ซี เค ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 63 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 33-36 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 37-40 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 41-44 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 45-48 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 49-52 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท   พ้ืนที่ระเบียง
ชั้น 53-56 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 57-60 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท พักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 61-62 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท พักอาศัยแบบเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองเก็บของเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุดเลขที่

1055/1707-1712
ชั้น 63 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท พาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่เอนกประสงคเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุด
เลขท่ี 1055/1713

   โดม 1-3 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองพาณิชยกรรมเลขที่ 1055/1714-1716
ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองเก็บของ, หองนํ้ า เปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุด

เลขท่ี 1055/1716
ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พื้นที่เอนกประสงคเปนทรัพยสวนบุคคลนอกหองชุดของหองชุด

เลขท่ี 1055/1716
ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคลทุกชั้น



ชื่ออาคารชุด อารเอส ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-5 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 2 เลขท่ี 121/7
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 34-37 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 38-41 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 15 ตร.ม./คัน
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ชื่ออาคารชุด อารี เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด อารียสัมพันธ พารค อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 เปนสระวายนํ้ าและที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อเวนิว 61 คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล พระโขนง (ที1่1พระโขนงฝงเหนือ) อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง, ที่วางแอร
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง, ที่วางแอร
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง, ที่วางแอร
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง, ที่วางแอร



ชื่ออาคารชุด อํ านวยรักษ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ และ บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางคอแหลม (บานทวาย) อํ าเภอ บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด อิตลัไทย ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 43 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองเก็บสัมภาระสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 2034/19 และ 2034/20

ชั้นที่ 2
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 84,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองเก็บสัมภาระ สวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 2034/20
ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท พื้นที่ต้ังปายโฆษณาของหองชุดเลขที่ 2034/80 ชั้นที่ 17

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 80,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท พื้นที่ติดตั้งปายโฆษณาของบริเวณกํ าแพงชองลิฟทของหองชุด

เลขท่ี 2034/19
   ชั้น3-10 เปนที่จอดรถสวนกลาง 29 คัน สวนบุคคล 919 คัน
ชั้น 11-25 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ในระเบียงชั้นที่ 11
ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่หองโถงทางเดินหนาหองชุด
ราคาตารางเมตรละ 33,375 บาท หองนํ้ าสวนบุคคลในชั้นที่ 12

ชั้น 26-30 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 31-43 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 34,875 บาท หองเก็บสัมภาระ หองเตรียมอาหารสวนบุคคล หองนํ้ าสวนบุคคล
155,000 (บาท/คัน) ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตารางเมตร/คัน)



ชื่ออาคารชุด อินโดไทย อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาธร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นพ้ืน ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท เลขที่ 8
   ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท เลขที่ 8/1-2
ชั้น 1-8 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินโดไทย (คารเธยเฮาส) อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางรัก อํ าเภอ สาธร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นพ้ืน-ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 53,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองชุดสํ านักงาน



ชื่ออาคารชุด อินโดไทยยูเน่ียน-บางชัน อาคาร ตึก1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินโดไทยยูเน่ียน-บางชัน อาคาร ตึก 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด อินทรา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา คอนโดวิลล อาคาร 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา คอนโดวิลล อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา คอนโดวิลล 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา คอนโดวิลล 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา แมนชั่น 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทรา ยูนิค เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทราแมนชั่น 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล กูบแดง อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อินทราวิว คอนโดทาวน อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางชัน อํ าเภอ มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด อินทาปจ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 4,750 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด อินทามระ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 3 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อินทามระ เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท ระเบียงชั้นที่ 12



 ชื่ออาคารชุด อินสไปร เพลส พระราม 9 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หัวหมาก(หัวหมากใต) อําเภอ บางกะป 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 18 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้น1 และ ชั้นลอย ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 2-4 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 41,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 41,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13, 14 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท หองชุดพักอาศัยสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 21,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 42,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14, 15 ราคาตารางเมตรละ 43,200 บาท หองชุดพักอาศัยสองชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 21,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 42,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด อิศราคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด อิสรเพลส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล วัดอรุณ อําเภอ บางกอกใหญ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 26,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 27,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 27,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 13,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 28,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 28,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด อิสรภาพอพารทเมนท คอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หิรัญรุจิ (บางกอกใหญฝงใต) อํ าเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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ชื่ออาคารชุด อีสทวูด พารค อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-2 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
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ชื่ออาคารชุด อุดมสุข อาคารชุด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อุรุพงษ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 10 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง

   ชั้น2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น  3-4 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น  5-6 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น  7-8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น  9-10 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อุรุพงษ คอนโด อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นกราวน (จี) เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
   ชั้น1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ ซี ทาวเวอร (เจ ซี ทาวเวอร) อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 10,800 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 11,200 บาท
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 11,400 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 11,600 บาท
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 11,800 บาท
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 12,200 บาท
ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 12,400 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ ซี ทาวเวอร (เจ ซี ทาวเวอร) อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 เปนที่จอดรถของโครงการ อาคาร 2
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,200 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 10,400 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 10,600 บาท



 ชื่ออาคารชุด เอเซ รัชดา คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว (บางซื่อฝงเหนือ) อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท เอ - บี อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร เอ - บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง, ทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,450 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท ซี - ด ี อาคาร ซี - ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนท่ีทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท อี - เอฟ อาคาร อี - เอฟ 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนท่ีทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 16,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 35,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ อโศก – รัชดา นอรธทาวเวอร  อาคาร ดี, อี 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง  อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร             อาคารสูง 14 ชั้น 
วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, พ้ืนท่ีทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 36,250 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 51,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮดอเวย อาคาร เอ็กซ, วาย, แซด 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป (สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 16 ชั้น 
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร, พ้ืนท่ีทางลงสระน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 9,875 บาท พ้ืนท่ีสวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 47,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 47,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 48,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 48,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 48,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,350 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 50,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 52,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ          26,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร  
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 52,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ          26,400 บาท พ้ืนท่ีระเบียง, พ้ืนท่ีวางแอร 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เอกชัย คอนโดมิเนียม 2 อาคาร เอ, บี, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,300 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,800 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,300 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,300 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ อี เฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท เพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง



�����������	 ��������' ���,- ��( �� ����� 
����
��    
�����  �'� �.� (���0���123�.��) ������ �5�6� 

�
���
	 $������'����� ����� �� 8 �
�� 
�
����"�#$�% 3 $�'���
�() 2553 

����"�#�'������
��)������	 
   	
������ - 	
��  2 ���������
������������������������ ���������!"�#��$"%����� 
 	
�� 3 ���� ����$" ��� 56,800 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 28,400 +�� ���������$+��� 
 	
�� 4 ���� ����$" ��� 57,200 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 28,600 +�� ���������$+��� 
 	
�� 5 ���� ����$" ��� 57,700 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 28,850 +�� ���������$+��� 
 	
�� 6 ���� ����$" ��� 58,300 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 29,150 +�� ���������$+��� 
 	
�� 7 ���� ����$" ��� 59,000 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 29,500 +�� ���������$+��� 
 	
�� 8 ���� ����$" ��� 59,700 +�� ,-��	.��
���/
� 
  ���� ����$" ��� 29,850 +�� ���������$+��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ เพลย อาคาร เอ, บี, ซ ี
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ, บี, ซี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 19,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 20,450 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 21,250 บาท พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่วางแอร 
อาคารจอดรถยนต พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 



ชื่ออาคารชุด เอ เอ็ม เอฟ คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมิน
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอกชัย คอนโดมิเนียม 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ็กเซกคิวทีฟ บางนา อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หนองบอน อํ าเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอ็กซคลูซีฟ เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 22,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด เอ็กซเพรสโฮม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ที่จอดรถสวนบุคคล จํ านวน 6 คัน
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย

                                                             55,000 บาท/คัน ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตารางเมตร/คัน)
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ชื่ออาคารชุด เอ็มบี แกรนด อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน (บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท (บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 19 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นลาง - ชั้น 5 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 66,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 69,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 72,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 76,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เอกนคร เรสซิเดนซ อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางแคเหนือ อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม (มีเฉพาะอาคารเอ)

   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลางไมประเมินราคา (มีเฉพาะอาคารบี)
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอกบดินทร คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดยาว อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 11,750 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียงและพ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด เอกบดี แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท สํ านักงาน
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอกภูมิ คอนโดวิว อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางบอน อํ าเภอ บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1 �')*���+��	1,-.���
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 22,300 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,150 ��� ����'�
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 22,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 22,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,350 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 22,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,450 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 23,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,600 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 23,400 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,700 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 23,800 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 11,900 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด เอกมัย เพลส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 1 ����	���
��	�� 14,400 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 14,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 13,800 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 13,600 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 13,400 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เอช อาร เรซิเดนซ 5 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอ็น เค รัชดา คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
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 ���� 1 �����1,-.���
 
   ���� 2 �����1,-.���
 
 ���� 3 ����	���
��	�� 28,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,250 ��� ����'�
 
 ���� 4 ����	���
��	�� 28,700 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,350 ��� ����'�
 
 ���� 5 ����	���
��	�� 28,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,450 ��� ����'�
 
 ���� 6 ����	���
��	�� 29,200 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,600 ��� ����'�
 
 ���� 7 ����	���
��	�� 29,500 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,750 ��� ����'�
 
 ���� 8 ����	���
��	�� 29,900 ��� ���
����������� 
  ����	���
��	�� 14,950 ��� ����'�
 



ชื่ออาคารชุด เอ็นทีเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 10,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท
ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส



ชื่ออาคารชุด เอแบค คอนโดทาวน อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร เอ

   ชั้น1-2 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

อาคาร บี
   ชั้น1 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 9-10 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ็ม พี ทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หนองจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ็มไพรเฮาส อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-6 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง
   ชั้น7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 85,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



ชื่ออาคารชุด เอราวัณคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางมด (ราษฎรบูรณะ) อํ าเภอ ทุงครุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
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 ���� 1 �����	
���������ก�������	
������������ก����������� ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 49,900 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 24,950 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 50,200 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,100 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 50,700 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,350 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 51,200 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,600 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 51,800 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,900 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 52,400 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 26,200 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 53,100 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 26,550 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
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 ���� 1 �����	
���������ก�������	
������������ก����������� ���!� 
 ���� 2 ��!������������ 49,900 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 24,950 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 3 ��!������������ 50,200 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,100 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 4 ��!������������ 50,700 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,350 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 5 ��!������������ 51,200 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,600 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 6 ��!������������ 51,800 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 25,900 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 7 ��!������������ 52,400 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 26,200 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
 ���� 8 ��!������������ 53,100 (�� )*���+���ก��,�� 
  ��!������������ 26,550 (�� �����	
���(	��, �����	
������ 
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 ���� 8	��$� ����	���
��	�� 30,900 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 1 ����	���
��	�� 31,400 ��� ���
�����#$������ 
 ���� �� ����	���
��	�� 31,400 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 21,900 ��� ���
���,<����
�� 
 ���� �� ����	���
��	�� 21,900 ��� ���
���,<����
�� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 22,400 ��� ���
���,<����
�� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 24,900 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 30,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 5 ����	���
��	�� 25,000 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 25,100 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 25,200 ��� ���
����������� 
 ���� 8 ����	���
��	�� 25,300 ��� ���
����������� 
 ���� 9 ����	���
��	�� 25,400 ��� ���
����������� 
 ���� 10 ����	���
��	�� 25,500 ��� ���
����������� 
 ���� 11 ����	���
��	�� 25,700 ��� ���
����������� 
 ���� 12 ����	���
��	�� 25,900 ��� ���
����������� 
 ���� 13 ����	���
��	�� 26,100 ��� ���
����������� 
 ���� 14 ����	���
��	�� 26,300 ��� ���
����������� 
 ���� 15 ����	���
��	�� 26,600 ��� ���
����������� 
 ���� 16 ����	���
��	�� 26,900 ��� ���
����������� 
 ���� 17 ����	���
��	�� 27,200 ��� ���
����������� 
 ���� 18 ����	���
��	�� 27,500 ��� ���
����������� 
 ���� 19 ����	���
��	�� 27,900 ��� ���
����������� 
 ���� 20 ����	���
��	�� 28,300 ��� ���
����������� 
 ���� 21 ����	���
��	�� 28,700 ��� ���
����������� 
 ���� 22 ����	���
��	�� 29,200 ��� ���
����������� 
 ���� 23 ����	���
��	�� 29,700 ��� ���
����������� 
 ���� 24 ����	���
��	�� 30,200 ��� ���
����������� 
 ���� 25 ����	���
��	�� 30,700 ��� ���
����������� 
 ���� 26 ����	���
��	�� 31,100 ��� ���
����������� 
 ���� 27 ����	���
��	�� 31,600 ��� ���
����������� 
 ���� 28 ����	���
��	�� 32,000 ��� ���
����������� 
 ���� 29 ����	���
��	�� 32,400 ��� ���
����������� 
 ���� 30 ����	���
��	�� 32,700 ��� ���
����������� 
             
            /���� 31... 



�����������	 ������-$��! ��� �������- ����� 
�������    
����� ������ ���!� 
"��#��	 $�������#�!�� ������%� 33 ���! 
��!���'��$�( 15 ��!��� 2553 
����'�����!��!����,-#.����	 
 ���� 31 ����	���
��	�� 32,900 ��� ���
����������� 
 ���� 32-33 ����	���
��	�� 34,100 ��� ���
����������� 
   ����	���
��	�� 17,050 ��� ���
�������1�D��,1 
   ����	���
��	�� 7,000 ��� �')*���+��	1,-.����� 



ชื่ออาคารชุด เอท ทองหลอ เรสซิเดนสเซส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน,พระโขนง อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น B2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
  ราคาตารางเมตรละ 55,250 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
 ชั้น B1 ราคาตารางเมตรละ 111,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท พ้ืนที่แสดงสินคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 111,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 55,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 55,750 บาท พ้ืนที่แสดงสินคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 111,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 55,500 บาท พ้ืนที่แสดงสินคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,250 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 55,000 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,750 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,500 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 54,250 บาท หองเก็บของ ของสวนพาณิชยกรรม 
  ชั้น  3-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท พ้ืนที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8,9 ราคาตารางเมตรละ 81,000 บาท หองชุดสํานักงาน 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองเก็บของ 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 90,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 90,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10,11 ราคาตารางเมตรละ 81,500 บาท หองชุดสํานักงาน 2 ชั้นควบ 
                                      ราคาตารางเมตรละ                40,750 บาท    หองเก็บของ 
   ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 90,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
    ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท หองเก็บของ 



ชื่ออาคารชุด เอท ทองหลอ เรสซิเดนสเซส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน,พระโขนง อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 91,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 45,650 บาท หองเก็บของ  
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 91,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 45,850 บาท หองเก็บของ 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 92,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 46,100 บาท หองเก็บของ  
   ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 92,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 46,400 บาท หองเก็บของ  
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 93,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท พ้ืนที่จัดสวน 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 95,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 95,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 97,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 98,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 99,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 100,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 102,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
     ราคาตารางเมตรละ 51,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 103,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 105,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
                                      ราคาตารางเมตรละ               52,750 บาท    พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด เอท ทองหลอ เรสซิเดนสเซส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน,พระโขนง อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 33 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 107,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 108,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 110,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 112,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 114,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 115,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32,33,Roof Floor ราคาตารางเมตรละ 117,600 บาท หองชุดแบบแพนทเฮาส 
   ชั้น 33,Roof Floor ราคาตารางเมตรละ 117,900 บาท หองชุดแบบแพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ              58,950 บาท พ้ืนที่จัดสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ชื่ออาคารชุด เอส คอนโด สุขุมวิท 50 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางจาก อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เอส ซี เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สายไหม อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 7,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส ที ซี แมนชั่น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 13 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอสแอนดเอส สุขุมวิท อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา (พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคารเอ 
  ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคารเอ,บี 
  ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคารบ ี
   ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคารเอ,บี 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคารเอ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคารเอ,บี 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A(13) ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เอสแอนดเอส สุขุมวิท อาคาร เอ, บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา (พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 49,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 49,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 50,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
อาคารเอ 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 53,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 53,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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�� 1 ��������������� 36,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 18,300 ��� �3��$%����$!�,�3��$%�����)��+*�!�8� 
  ��������������� 7,625 ��� �3��$%)+�!*�� 
 
�� 2 ��������������� 36,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 18,450 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 37,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 18,600 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 37,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 18,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 38,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 19,000 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 38,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 19,250 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 39,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 19,500 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 8 ��������������� 39,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 19,750 ��� �3��$%����$!� 



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ สุขุมวิท จ-ีเอช อาคาร จี-เอช 
ที่ตั้ง    
ตําบล สวนหลวง อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 17,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, ทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 5,000 บาท สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 37,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 18,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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 ���� 1 ��"������ ����� 44,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,350 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 22,350 )�	 ����	
�������� 
  ��"������ ����� 22,350 )�	 ����	
�	������������8� 
  ��"������ ����� 33,750 )�	 ����	
����*��� 
 ���� 2 ��"������ ����� 44,900 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,450 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 22,450 )�	 ����	
�������� 
 ���� 3 ��"������ ����� 45,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,550 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 22,550 )�	 ����	
�������� 
 ���� 4 ��"������ ����� 45,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 22,700 )�	 ����	
�������� 
 ���� 5 ��"������ ����� 45,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 22,900 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 22,900 )�	 ����	
�������� 
 ���� 6 ��"������ ����� 46,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,150 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 23,150 )�	 ����	
�������� 
 ���� 7 ��"������ ����� 46,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,400 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 23,400 )�	 ����	
�������� 
 ���� 8 ��"������ ����� 47,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 23,700 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 23,700 )�	 ����	
�������� 
 ���� 9 ��"������ ����� 48,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 24,000 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 24,000 )�	 ����	
�������� 
 ���� 10 ��"������ ����� 48,700 )�	 *+���,������-� 
          ��"������ ����� 24,350 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 24,350 )�	 ����	
�������� 
 ���� 11 ��"������ ����� 49,500 )�	 *+���,������-� 
          ��"������ ����� 24,750 )�	 ����	
��� )
� 
  ��"������ ����� 24,750 )�	 ����	
�������� 
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 ���� 12 ��"������ ����� 50,300 )�	 *+���,������-� 
                                   ��"������ ����� 25,150 )�	 ����	
��� )
� 
            ��"������ ����� 25,150 )�	 ����	
�������� 
   ����12 A ��"������ ����� 51,200 )�	 *+���,������-� 
                                   ��"������ ����� 25,600 )�	 ����	
��� )
� 
    ��"������ ����� 25,600 )�	 ����	
�������� 
   ����14 ��"������ ����� 52,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ �����                26,050 )�	    ����	
��� )
� 
    ��"������ �����                26,050 )�	    ����	
�������� 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 ชื่ออาคารชุด เอ สเปซ อโศก - รัชดา เอบีซ ี อาคาร เอ บี ซ ี
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร, ทางลงสระวายน้ํา 
  ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 46,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 47,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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 ���� 1 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 2 ��"������ ����� 19,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 9,500 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 19,100 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 9,550 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 19,300 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 9,650 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 19,500 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 9,750 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 19,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 9,850 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 20,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 10,000 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 20,200 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 10,100 )�	 ����	
��� )
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 ���� 1 ����	���
��	�� 15,000 ��� ���
�����#$������ 
 ���� 2 ����	���
��	�� 12,100 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,800 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,600 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,400 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เอส พี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางคลอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 10-11 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 2029/206
ชั้น 12-13 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14-15 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดเพนทเฮาส

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พื้นที่ระเบียง
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
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 ���� 1 �����1,-.���
 
 ���� 2 ����	���
��	�� 23,300 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 23,500 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 23,700 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 23,900 ��� ���
����������� 
 ���� 6 ����	���
��	�� 24,200 ��� ���
����������� 
 ���� 7 ����	���
��	�� 24,500 ��� ���
����������� 



 �����������	 ���  � ��2)�	,��+ (��) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,200 ��� ���
����������� 



 �����������	 ���  � ���2)�	��+ (��) ����� 
�������    
����� ������ #�$��% 
������	 ������ ������ ������!� 5 ���� 
������#�$��% 15 ������ 2553 
����#�$��)������� *+�,����	 
 ���� 1 ����	���
��	�� 14,400 ��� ���
�����#$������ 
   ����	���
��	�� 12,000 ��� ���
����������� 
 ���� 2 ����	���
��	�� 11,700 ��� ���
����������� 
 ���� 3 ����	���
��	�� 11,500 ��� ���
����������� 
 ���� 4 ����	���
��	�� 11,300 ��� ���
����������� 
 ���� 5 ����	���
��	�� 11,200 ��� ���
����������� 



ชื่ออาคารชุด เอส พี เอ็น เรสซิเดนท อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล คลองกุม อําเภอ บึงกุม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ซี 3 (สวนสํ านักงาน)
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-3 สวนโพเดียมพลาซา
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 17,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-27 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 28-31 ราคาตารางเมตรละ 36,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ซี 1, ซี 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
  ชั้นใตดิน-2 สวนโพเดียมพลาซา
ชั้น 3-6 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 7-10 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 35,500 บาท
ชั้น 23-24 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ที 3, ที 5
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 39 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-5 สวนของโพเดียมพลาซา
ชั้น 6-9 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 910/183, 910/184,910/186,910,187

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 34-37 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 38-39 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 906/225,906/226,906/228,906/229

ราคาตารางเมตรละ 16,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ที 1, ที 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 26 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-3 สวนโพเดียนมพลาซา
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 902/256,902/257,902/260,902/261

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 916/274,916/275,916/278,916/279

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ที 2, ที 6, ที 7
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-8 สวนโพเดียมพลาซา
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 13,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 904/250,904/251,904/254,904/255

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 914/244,914/245,914/248,914/249

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 912/277,912/278,912/281,912/282

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร ทาวเวอร ที 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-8 สวนโพเดียมพลาซา
   ชั้น9 พ้ืนที่โลงทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 10-13 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 14-17 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 18-21 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 22-25 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 26-29 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 30-33 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 34-36 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 15,750 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง
ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดเพนทเฮาสเลขท่ี 908/210, 908/211, 908/214, 908/215

ราคาตารางเมตรละ 16,250 บาท ที่วางเครื่องปรับอากาศและระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอส วี ซิตี้ อาคาร สวนพาณิชยกรรม (พลาซา)
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1 (โลวเวอรกราวน) ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดเลขที่ 900/31 มี 4 ชั้นจากชั้นใตดิน 1-ชั้นที่ 2
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่ 900/31

   ชั้นใตดิน 2 (เบสเมนท) ที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา จํ านวน 279 คัน
   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล จํ านวน 238 คัน
   พ้ืนดิน(กราวน) ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดเลขที่ 896/46,898/46, 9/36, 96/231 มี 2 ชั้น
จากชั้นกราวน-ชั้นที่ 1

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลหองชุดเลขที่
896/46,898/46,9/36,96/231

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่โถงหนาลิฟต ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด เลขท่ี 9/36
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองควบคุมอุปกรณไฟฟา ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด

เลขท่ี 9/33
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 898/45
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดเลขที่ 900/35 มี 2 ชั้น จากชั้น 3- ชัน้ 4
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุดทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 916/281

ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดเลขที่ 900/37 มี 2 ชั้น จากชั้น 4- ชัน้ 5
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด

เลขท่ี 908/217
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท บันไดจากชั้น 5 ลงชั้น 4 ถึงที่จอดรถยนต ทรัพยสวนบุคคล

ของหองชุด เลขท่ี 900/37
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท สนามเด็กเลน ทรัพยสวนบุคคลของหองชุด เลขท่ี 900/38
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรมเลขที่ 900/39 มี 2 ชั้น จากชั้นที่ 6- ชั้นที่ 7

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 900/39
   ชั้นโพเดียมทอป ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท      พ้ืนที่วางนอกหองชุด ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่
900/32,900/38,912/284,912/285

ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองฝกซอมกอลฟ ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 900/37
ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท สนามเทนนิส ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 900/37
ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท สระวายนํ้ า ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่ 900/37
ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองผลัดเปล่ียนเส้ือผา ทรัพยสวนบุคคลของหองชุดเลขที่900/37

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 115,000 บาท ที่จอดรถยนต ทรัพยสวนบุคคล



 ชื่ออาคารชุด       เอส สยาม คอนโดทาวน       อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอส เอ็น คอนโดทาวน อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอส เอ็น แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร คอนโดมิเนียม อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน (สามเสนในฝงเหนือ) อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 35 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท

อาคาร 2
   ใตดิน         ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้น2-10 ที่จอดรถทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 11-13 ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 14-16 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 17-19 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 20-22 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 26-28 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 29-31 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 32-34 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส
ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 14,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 17,250 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด อิสสระแอทฟอรตี้ทู สุขุมวิท อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที1่1พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1, 2 ราคาตารางเมตรละ 73,700 บาท หองชุดพักอาศัยแบบดูเพล็กซ 
  ราคาตารางเมตรละ 36,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 73,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 73,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 74,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 76,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 78,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด อินโทร คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-ชั้น 2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 58,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 59,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 60,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 60,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A(13) ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 61,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 63,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 64,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 66,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด อินโทร คอนโดมิเนียม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 70,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 74,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 75,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 76,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 76,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 77,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 77,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 77,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 77,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 77,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36, 37 ราคาตารางเมตรละ 79,000 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 
 ชั้น 1-9    เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 



 ชื่ออาคารชุด เอควา คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 49 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ พระโขนง(บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-ชั้น 8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 104,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 105,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 105,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 105,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 106,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 106,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 107,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 107,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 108,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 109,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 110,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 111,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 112,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 114,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 115,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 117,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 118,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 59,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด เอควา คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 49 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน(บางกะปฝงใต) อําเภอ พระโขนง(บางกะป) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 25, 26 ราคาตารางเมตรละ 119,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 59,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 120,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 122,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 124,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 62,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง,พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 
 



ชื่ออาคารชุด เอส เอส พี อาคาร 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 25 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 10 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนต
ชั้น 1-3 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองเก็บของในชั้นจอดรถ
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 15,250 บาท หองเก็บของในชั้นจอดรถ

   ชั้น10 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนต
ชั้น 11-14 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 11
ชั้น 15-18 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น 19-22 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 23-25 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 75,000 บาท บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล
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ชื่ออาคารชุด เอส แอล ดี คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 14 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1-3 ราคาตารางเมตรละ 36,000 บาท
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 38,000 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท
ชั้น 13-14 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด เออรบานา สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สาทร อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 3PB ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท พ้ืนที่สวนบุคคลนอกหองชุดหมายเลข 1, 2 ของหองชุดเลขที่ 55/2 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 89,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 89,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 89,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 90,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 90,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 90,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 91,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 92,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 92,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 93,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 94,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 95,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 96,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด เออรบานา สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สาทร อําเภอ สาทร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 37 ชั้น 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 98,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 99,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 101,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 102,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 104,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 106,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 108,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 109,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 111,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 113,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 114,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 115,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34-35 ราคาตารางเมตรละ 118,000 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น  36-37 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 



ชื่ออาคารชุด เออรบานา สุขุมวิท 15 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตัน (บางกะปฝงใต) อํ าเภอ พระโขนง (บางกะป)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-2 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 23,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด เอ้ือประชา คอนโดทาวน อาคาร 6, 8
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม อาคาร 6
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม อาคาร 8
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ้ือประชาคอนโดทาวน อาคาร 10, 11, 12, 13
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอ้ือประชาคอนโดทาวน อาคาร 7, 9
ที่ตั้ง
ตํ าบล ลาดพราว อํ าเภอ ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด เอ้ือสถาปตย คอนโดมิเนียม อาคาร 1 - 3
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางโพงพาง อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 4 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ้ืออมรสุข อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท เลขที่ 28/437-28/439
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ชื่ออาคารชุด เอ้ืออมรสุข คอนโดมิเนียม อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 5-7 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 8-10 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 11-12 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด เอ้ืออมรสุข คอนโดมิเนียม 2 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2-4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 5-8 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



 ชื่ออาคารชุด แอทธินี เรสซิเดนซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน 1-3 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้นใตดิน 1-3 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ 155,000 บาท 
   ชั้น 1-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น 1-6 ที่จอดรถยนตสวนบุคคลคันละ 155,000 บาท 
   ชั้น  7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 113,700 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 91,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 92,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 92,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 92,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 93,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 93,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 94,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 95,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 96,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 96,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 97,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
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 ชื่ออาคารชุด เอ้ืออมรสุข อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 15,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 15,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 16,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 16,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 16,600 บาท 
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 ชื่ออาคารชุด แอทธินี เรสซิเดนซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 98,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 100,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 101,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 102,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 104,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 105,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 52,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 25,26 ราคาตารางเมตรละ 106,900 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 53,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 107,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 53,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 109,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 111,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 113,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 56,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 114,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 57,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 116,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 117,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 58,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 119,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 59,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 120,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด แอทธินี เรสซิเดนซ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลุมพินี อําเภอ ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 121,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 60,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 122,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 122,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 122,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 123,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 61,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 40,41 ราคาตารางเมตรละ 124,200 บาท หองชุดพักอาศัยแบบเพนทเฮาส 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 62,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 



 ชื่ออาคารชุด แอท รูม อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา(พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 
วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 60,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 61,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 61,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 62,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   อาคารสระวายน้ํา พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 



ชื่ออาคารชุด แอรบอรนเพลส อาคาร เอ, บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล ดอนเมือง อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พักอาศํย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท คอนโดมิเนียม อาคาร 4
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,600 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,400 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,800 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท คอนโดมิเนียม อาคาร ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท คอนโดมิเนียม อาคาร ดี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท คอนโดมิเนียม อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้น1 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 7,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท แมนชั่น อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด แอรพอรท เรสซิเดนทเชียล อาคาร เอ, ซี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 15 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-3 ที่จอดรถสวนกลาง
ชั้น 4-6 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรเพลน เพลส อาคาร บี
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรเพลน เพลส อาคาร เอ
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีกัน อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แอรโรเพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สองหอง (ทุงสองหอง) อํ าเภอ บางเขน (ตลาดขวัญ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท พาณิชยกรรม
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท พักอาศัย
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 14,500 บาท
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท
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ชื่ออาคารชุด แอรวิว เอ็กซคลูซีพ อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด แอล พี เอ็น ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ชองนนทรี อํ าเภอ ยานนาวา (พระโขนง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 17 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท สวนควบที่จอดรถ 217 คัน และพ้ืนที่ชั้นดาดฟา จํ านวน 840.4 ตรม.

ของหองชุดเลขที่ 216/1
   ชั้น2-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 7-9 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 10-12 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 13-15 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดสํ านักงาน
ชั้น 16-17 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดสํ านักงาน

   ชั้นดาดฟา ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท เฉพาะสวนที่เปนทรัพยสินสวนบุคคล
ราคาตารางเมตรละ 150,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล (15 ตรม./คัน)



ชื่ออาคารชุด โอ พี ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สามเสนใน อํ าเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 27,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 28,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด โอเชี่ยน ทาวเวอร 1 อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 32 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด

  ชั้นใตดิน -1 ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท
ชั้น 2-8 ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท
ชั้น 9-15 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น 16-20 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท
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  ��������������� 53,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 108,900 ��� ����
����"��1�! 
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ชื่ออาคารชุด ไอ ซี อี ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 36 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่วาง หองชุดเลขที่ 554/171
ชั้น  1-3 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  4-7 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียงชั้นที่ 7
ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่วาง หองชุดเลขที่ 554/28

ชั้น  8-11 ราคาตารางเมตรละ 30,500 บาท
ชั้น  12-15 ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท
ชั้น  16-19 ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท
ชั้น  20-23 ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท
ชั้น  24-27 ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท
ชั้น  28-31 ราคาตารางเมตรละ 33,000 บาท
ชั้น 32-35 ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท
ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 34,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส

   ที่จอดรถยนต ราคาตารางเมตรละ 120,000 บาท/คัน ที่จอดรถยนตทรัพยสวนบุคคล



 ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร(บางใสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 67,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 68,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,200 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 69,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,600 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
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ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ พหลโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน,ชั้นลาง พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น ลาง ราคาตารางเมตรละ 77,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น  2 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 77,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น  3-4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 67,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ราคาตารางเมตรละ 33,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ สุขุมวิท 103 อาคาร 1 (เอ), 1 (บี) 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
อาคาร 1(เอ), 1(บี)   
  ชั้น 1 - ชั้น 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
อาคาร 1(เอ) 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
อาคาร 1(เอ), 1(บี) 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 65,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ สุขุมวิท 103 อาคาร 1 (เอ), 1 (บี) 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22    พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ พหลโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 23 ชั้น 
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 69,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 71,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 72,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ สุขุมวิท 103อาคาร 1  
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4                                      พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้นที่ 1 ราคาตารางเมตรละ 80,600 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้นที่ 2 ราคาตารางเมตรละ 80,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้นที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 65,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 9 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 10 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 11 ราคาตารางเมตรละ 67,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 12 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 13 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 14 ราคาตารางเมตรละ 68,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 15 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 16 ราคาตารางเมตรละ 69,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 17 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 18 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 19 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 20 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ มิกซ สุขุมวิท 103อาคาร 1  
ที่ตั้ง    
ตําบล บางนา อําเภอ บางนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 22 ชั้น 
วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้นที่ 21 ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้นที่ 22  พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
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  ���	
� 2 - ���� 1 ��������������������� �!���"�	�#������������$%�&�!�%
����� 
�����'� 
  ����  1 - 7 ��������������������� �!���"�	�#������������$%�&�!�%
����� 
 ���� 1 ����������%���� 85,700 '�� -����.	��/
�����% 
������� 
 ���� 2 ����������%���� 71,400 '�� -����.	�����1�� 
 ���� 2, ������� ����������%���� 71,400 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 35,700 '�� ��������!�'��� 
 ���� 3 ����������%���! 71,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 35,800 '�� ��������!�'��� 
 ���� 3, ������� ����������%���� 71,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 35,800 '�� ��������!�'��� 
 ���� 4 ����������%���� 71,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 35,900 '�� ��������!�'��� 
 ���� 4, ������� ����������%���� 71,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 35,900 '�� ��������!�'��� 
 ���� 5 ����������%���� 72,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���! 36,050 '�� ��������!�'��� 
 ���� 5, ������� ����������%���! 72,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���! 36,050 '�� ��������!�'��� 
 ���� 6 ����������%���! 72,400 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���! 36,200 '�� ��������!�'��� 
 ���� 6, ������� ����������%���� 72,400 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,200 '�� ��������!�'��� 
 ���� 7 ����������%���! 72,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,400 '�� ��������!�'��� 
 ���� 7, ������� ����������%���� 72,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,400 '�� ��������!�'��� 
 ���� 8 ����������%���� 73,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,550 '�� ��������!�'��� 
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�������, '� 
 ���� 8, ������� ����������%���� 73,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,550 '�� ��������!�'���, ���������!������6�, �������"�	��� 
 ���� 9 ����������%���� 73,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,800 '�� ��������!�'���, ���������!������6�, �������"�	��� 
������� 
 ���� 9, ������� ����������%���� 73,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 36,800 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
�����'� 
 ���� 10 ����������%���� 74,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 37,050 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
������� 
 ���� 10, ������� ����������%���� 74,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 37,050 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
�����'� 
 ���� 11 ����������%���� 74,700 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 37,350 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 12 ����������%���� 75,400 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 37,700 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 13 ����������%���� 76,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 38,050 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 14 ����������%���� 76,900 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 38,450 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 15 ����������%���� 77,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 38,900 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 16 ����������%���� 78,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 39,400 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 17 ����������%���� 79,900 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 39,950 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 18 ����������%���� 81,100 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 40,550 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 19 ����������%���� 82,300 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 41,150 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
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 ���� 20 ����������%���� 83,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 41,800 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 21 ����������%���� 85,000 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 42,500 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 22 ����������%���� 86,400 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 43,200 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 23 ����������%���� 87,800 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 43,900 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 24 ����������%���� 89,200 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 44,600 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 25 ����������%���� 90,500 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 45,250 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 26 ����������%���� 91,700 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 45,850 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 27 ����������%���� 92,700 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 46,350 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 28 ����������%���� 93,600 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 46,800 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 29 ����������%���� 94,300 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 47,150 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 30 ����������%���� 94,900 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 47,450 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 31 ����������%���� 95,300 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 47,650 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 31, ������� ����������%���� 95,300 '�� -����.	�����1�� 
  ����������%���� 47,650 '�� ��������!�'���, ���������� ��� 
 ���� 32    ���������������������$%�&�!�%
����� 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ รัชดา - หวยขวาง อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล หวยขวาง (สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 78,080 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ชั้น 2 - ชั้น 4 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 63,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร , พ้ืนท่ีจัดสวน 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 64,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,000 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร  
  ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 65,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 12 A ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 66,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 66,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ รัชดา - หวยขวาง อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล หวยขวาง (สามเสนนอกฝงเหนือ) อําเภอ หวยขวาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนท่ีระเบียง , พ้ืนท่ีวางแอร 
 ชั้น 19                                                                                พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
    ชั้น  20                                                                                  พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
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����2��-�!��!����56'7����	 
 ���� 1 ����	
�	���������������	
����������������������� �!���"� 
 ���� 2 ��"������ ����� 53,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 26,500 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 3 ��"������ ����� 53,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 26,700 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 4 ��"������ ����� 53,800 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 26,900 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 5 ��"������ ����� 54,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,200 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 6 ��"������ ����� 55,000 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,500 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 7 ��"������ ����� 55,700 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 27,850 )�	 ����	
��� )
� 
 ���� 8 ��"������ ����� 56,400 )�	 *+���,������-� 
  ��"������ ����� 28,200 )�	 ����	
��� )
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 ���� 1 - ���� 4 	
�������	���������� ������������������������ !�"���#� 
 ���� 1 ��#������!����  93,400 (�� )*���+�	�,"������ 
 ���� 5 ��#������!����  76,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,100 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 6 ��#������!����  76,400 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,200 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 7 ��#������!����  76,600 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,300 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 8 ��#������!����  76,900 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,450 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 9 ��#������!����  77,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,600 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 10 ��#������!����  77,600 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  38,800 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 11 ��#������!����  78,000 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  39,000 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 12 ��#������!����  78,500 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  39,250 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 13 ��#������!����  79,100 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  39,550 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 14 ��#������!����  79,700 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  39,850 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 15 ��#������!����  80,400 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  40,200 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 16 ��#������!����  81,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  40,600 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 17 ��#������!����  82,000 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  41,000 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 18 ��#������!����  83,000 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  41,500 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 19 ��#������!����  84,100 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  42,050 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 20 ��#������!����  85,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  42,600 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 



 �����������	 
�	��� ������ �������� ����� 
�������    
����� ������ ��� � 
!��"��	 #�����$�"� �� ������%� 30 ���  
�� ���(�)#�* 10 $,-���� 2554 

����(�)��� �� ���$1�"2����	 
 ���� 21 ��#������!����  86,500 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  43,250 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 22 ��#������!����  87,800 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  43,900 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 23 ��#������!����  89,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  44,600 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 24 ��#������!����  90,700 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  45,350 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 25 ��#������!����  92,200 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  46,100 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 26 ��#������!����  93,700 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  46,850 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 27 ��#������!����  95,100 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  47,550 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 28 ��#������!����  96,500 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  48,250 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 29 ��#������!����  97,800 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  48,900 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 ���� 30 ��#������!����  98,900 (�� )*���+�	����1�� 
  ��#������!����  49,450 (�� 	
����� !(���,	
�������3��� 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ตากสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร(บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 78,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ชั้น 1-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 62,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 63,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 63,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 63,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 64,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 64,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 65,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 66,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 68,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
   ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 69,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 



ชื่ออาคารชุด ไอดีโอ สาทร-ตากสิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตนไทร(บางไสไกฝงเหนือ) อําเภอ คลองสาน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 27 ชั้น 
วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 72,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 74,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 75,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
   
 



ชื่ออาคารชุด ไอ ที เอฟ ทาวเวอร อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สีลม (บางรัก) อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 46,500 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 47,500 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 12-14 ราคาตารางเมตรละ 48,000 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 15-17 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 18-20 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 21-23 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 27-28 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท สํ านักงานพาณิชยกรรม
ชั้น 29-30 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดเพนทเฮาส เลขท่ี 140/67



ชื่ออาคารชุด ไอ ที เอฟ สีลม พาเลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล สรุวงศ อํ าเภอ บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 34 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

   ชั้น2-8 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 9-12 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 13-16 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 17-20 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 21-24 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 25-28 ราคาตารางเมตรละ 50,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 29-32 ราคาตารางเมตรละ 51,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 33-34 ราคาตารางเมตรละ 51,500 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด ไอวี่ ปนเกลา อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางยี่ขัน อําเภอ บางพลดั 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 20 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น ใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
   ชั้น ใตดิน-4 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 19,000 บาท 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 60,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 61,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 61,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 61,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 61,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 30,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 62,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 62,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 63,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 63,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 64,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 66,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 67,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 68,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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 ���� 1-2 �	��
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��
��������������� �!�"��#� 
 ���� 11 �#�����!���� 48,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 12 �#�����!���� 48,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 13 �#�����!���� 48,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 14 �#�����!���� 49,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 15 �#�����!���� 49,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 16 �#�����!���� 49,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 17 �#�����!���� 49,900 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 18 �#�����!���� 50,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 19 �#�����!���� 50,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 20 �#�����!���� 51,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 21 �#�����!���� 51,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 22 �#�����!���� 52,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 23 �#�����!���� 53,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 24 �#�����!���� 53,800 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 25 �#�����!���� 54,600 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 26 �#�����!���� 55,500 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 27 �#�����!���� 56,400 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 28 �#�����!���� 57,300 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 29 �#�����!���� 58,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 30 �#�����!���� 59,200 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 31 �#�����!���� 60,100 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 32 �#�����!���� 61,000 )�
 *+���,������1�� 
 ���� 33-34 �#�����!���� 62,800 )�
 *+���,������1��#�) 2 ���� !�9
�� 858/157-161 



�����������	 
�	��� ������ �������� ����� 
�������    
����� ������ ������� 
������	 ������ !��"�� �����#$� 34 ���" 
��"�����'��( 14 *�"���! 2554 
������'�!�"��"��� -��.����	 
 ���� 1-8 �	��
��
���������������
��������������������� �!�"��#� 
 ���� 1 �#�����!���� 89,000 (�
 )*���+���,"���� 
 ���� 9 �#�����!���� 70,800 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 35,400 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 10 �#�����!���� 71,000 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 35,500 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 11 �#�����!���� 71,300 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 35,650 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 12 �#�����!���� 71,500 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 35,750 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 13 �#�����!���� 71,800 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 35,900 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 14 �#�����!���� 72,200 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 36,100 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 15 �#�����!���� 72,600 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 36,300 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 16 �#�����!���� 73,000 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 36,500 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 17 �#�����!���� 73,500 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 36,750 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 18 �#�����!���� 74,100 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 37,050 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 19 �#�����!���� 74,800 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 37,400 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 20 �#�����!���� 75,500 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 37,750 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 21 �#�����!���� 76,300 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 38,150 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 22 �#�����!���� 77,200 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 38,600 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
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 ���� 23 �#�����!���� 78,200 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 39,100 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 24 �#�����!���� 79,300 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 39,650 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 25 �#�����!���� 80,400 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 40,200 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 26 �#�����!���� 81,700 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 40,850 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 27 �#�����!���� 83,000 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 41,500 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 28 �#�����!���� 84,400 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 42,200 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 29 �#�����!���� 85,700 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 42,850 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 30 �#�����!���� 87,100 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 43,550 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 31 �#�����!���� 88,500 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 44,250 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 32 �#�����!���� 89,800 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 44,900 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 33 �#�����!���� 90,900 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 45,450 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
 ���� 34 �#�����!���� 92,000 (�
 )*���+������.�� 
  �#�����!���� 46,000 (�
 �	��
���!(���, �	��
�������� 
  
 



 ชื่ออาคารชุด ไอวี่ ทองหลอ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ(ที่11 พระโขนงฝงเหนอื)  อําเภอ วัฒนา(พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 - ชั้น 4 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ที่จอดรถยนตสวนบุคคล ตารางเมตรละ 27,000 บาท 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดสํานักงาน 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 85,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 85,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 85,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 86,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 86,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 87,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 87,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 88,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 89,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 90,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 90,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 91,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 92,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 94,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 95,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด ไอวี่ ทองหลอ อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตันเหนือ(ที่11 พระโขนงฝงเหนอื)  อําเภอ วัฒนา(พระโขนง) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 24 ชั้น 
วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2554 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 96,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 98,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 99,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 49,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 101,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 50,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด ไอวี่ รัชดา อาคาร A, B, C 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 55,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 56,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 57,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 58,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 �����������	 6�(�  ���(��2 ����� A,B,D 
 ����!    
�"�#� ��GM�2#*�E, �"��$� ��GM�2#*�E, 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 32 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 1-
�� 4B �3��$%����!()*+"���  �3��$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 �3��$%&���'!�()*+�����  ������������  16,500  ��� 
 
�� 1 ��������������� 44,400 ��� ����
��)8��"�� 
 
�� 5 ��������������� 50,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,000 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 6 ��������������� 50,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,150 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 7 ��������������� 50,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,250 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 8 ��������������� 50,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,400 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 9 ��������������� 51,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,600 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 10 ��������������� 51,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,800 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 11 ��������������� 52,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,000 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 12 ��������������� 52,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,300 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 13 ��������������� 53,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,550 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 14 ��������������� 53,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 26,850 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 15 ��������������� 54,400 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 27,200 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 16 ��������������� 55,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 27,600 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 17 ��������������� 56,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,000 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 18 ��������������� 56,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,450 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 19 ��������������� 57,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 28,900 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 20 ��������������� 58,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 29,350 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 



 �����������	 6�(�  ���(��2 ����� A,B,D 
 ����!    
�"�#� ��GM�2#*�E, �"��$� ��GM�2#*�E, 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 32 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 21 ��������������� 59,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 29,850 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 22 ��������������� 60,700 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 30,350 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 23 ��������������� 61,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 30,800 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 24 ��������������� 62,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 31,250 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 25 ��������������� 63,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 31,650 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 26 ��������������� 64,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 32,000 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 27 ��������������� 64,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 32,300 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 28 ��������������� 65,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 32,550 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 29 ��������������� 65,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 32,750 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 30 ��������������� 65,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 32,900 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 31 ��������������� 66,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 33,000 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 32 ��������������� 66,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 33,050 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 



 �����������	 6�(�  ���(��2 ����� B.C 
 ����!    
�"�#� ��GM�2#*�E, �"��$� ��GM�2#*�E, 
&�!'(�	 ���!� %�'���� �����)*! 5 ���� 
(�� ���,��- 18 %.-&���/� 2552 
������,���� �� ��%/2'��!��	 
 ����� B 
  
�� 1 �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 �3��$%&���'!�()*+�����  ������������  16,500  ��� 
 
�� 1 ��������������� 49,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,650 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 2 ��������������� 49,500 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,750 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 3 ��������������� 49,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,800 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 4 ��������������� 49,800 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 24,900 ��� �3��$%����$!�,�3��$%;�"���� 
 
�� 5 ��������������� 50,000 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 25,000 ��� �3��$%����$!� 
 ����� C 
   
��  1-
�� 3 �3��$%����!()*+"���,�*-���� ���� 
  )��+*�!�8�  ������""8����"�!4������)�+�
   



 ชื่ออาคารชุด ไอวี่ สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สาทร อําเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน - ชั้นที่ 7 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลาง และที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
  ราคาตารางเมตรละ 22,410 บาท ที่จอดรถยนตสวนบุคคล 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 70,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 70,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 70,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 71,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 13 ราคาตารางเมตรละ 71,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 71,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 72,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 72,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 73,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 75,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 76,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 78,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด ไอวี่ สาทร อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สาทร อําเภอ บางรัก 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 29 ชั้น 
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2552 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 79,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 80,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 82,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 83,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 84,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 86,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



ชื่ออาคารชุด ไอ - เฮาส พระราม 9 - เอกมัย อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป (ลาดพราวฝงเหนือ) อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่ระเบียง และบันได, พ้ืนที่สวนหยอม
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 44,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 45,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 45,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 22,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 46,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ราคาตารางเมตรละ 23,000 บาท พื้นที่วางปายโฆษณาชั้นดาดฟา  สวนควบหองชุดเลขที่ 598/201

                                                                             และ 602/201



ชื่ออาคารชุด ไอ-เฮา ลากูนาการเดนท 2 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียงและบันได
ราคาตารางเมตรละ 3,750 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ไอ - เฮาส ลากูนาการเดน 3 อาคาร 1 และ 2
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

อาคาร 2
   ชั้น1 เปนที่จอดรถทรัพยสวนกลาง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท

ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



ชื่ออาคารชุด ไอ - เฮาส ลากูนาการเดน 4 อาคาร 1-2
ที่ตั้ง
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
อาคาร 1

   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียงและบันได
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

อาคาร 2
   ชั้น1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พื้นที่ระเบียงและบันได
ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 20,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ



 ชื่ออาคารชุด ไอ-เฮาส  ลากูนาการเดน  5 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล บางกะป อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 39,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท พ้ืนที่ระเบียงและบันได 
  ราคาตารางเมตรละ 8,000 บาท พ้ืนที่สวนหยอม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 19,750 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,100 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 43,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,500 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 44,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,100 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 45,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,700 บาท พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



ชื่ออาคารชุด ไอ-เฮาส ลากูนาการเดนท 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล บางกะป อํ าเภอ หวยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่ระเบียงและบันได
ราคาตารางเมตรละ 3,750 บาท พื้นที่สวนหยอม

ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,250 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 3-4 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 5-6 ราคาตารางเมตรละ 25,500 บาท
ราคาตารางเมตรละ 12,750 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ

ชั้น 7-8 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท
ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท พื้นที่วางเครื่องปรับอากาศ
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ชื่ออาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟว่ิง รัชดา - สุทธิสาร บี อาคาร 
ที่ตั้ง    
ต าบล สามเสนนอก(บางซื่อฝั่งใต้) อ าเภอ ห้วยขวาง(บางซื่อ) 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2554 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
   ชั้นล่าง พื้นที่ทรัพย์ส่วนกลางและทีจ่อดรถยนต์ส่วนกลางไม่ประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,400 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 41,100 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,550 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,750 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 20,950 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 42,400 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,200 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,900 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,450 บาท พื้นที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 43,500 บาท ห้องชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,750 บาท พื้นที่ระเบียง 



ชื่ออาคารชุด เฮอรริเทจ คอนโดมิเนียม อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล ปากคลองภาษีเจริญ อํ าเภอ ภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 15,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 16,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 17,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า

ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดดานสระวายนํ้ า
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 ชื่ออาคารชุด แฮปป คอนโด แอนด สปอรตคลับ รัชดา 18   อาคาร  ดี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก   อําเภอ   หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                   อาคารสูง  8  ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด แฮปปเพลส ทาวเวอร อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 12 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1-2 เปนที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 3-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท
ชั้น 6-8 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท
ชั้น 9-11 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท
ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 19,500 บาท



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด ทวินคอนโด อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 16,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม

ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 13,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพักอาศัย



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด ทวินคอนโด 9 ชั้น อาคาร 1
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท



ชื่ออาคารชุด อีลิท เรสซิเดนท อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล หัวหมาก (หัวหมากใต) อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น ใตดิน-ชั้นที่ 1 ราคาตารางเมตรละ 3,000 บาท ที่จอดรถสวนบุคคล
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 47,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 39,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดพักอาศัย

หองชุดพิเศษ
ชั้น 2 ควบชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาท หองชุดเลขที่ 14/6 14/9 14/15 และ 14/18
ชั้น 3 ควบชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 40,500 บาท หองชุดเลขที่ 14/21 14/23 14/27 และ 14/29
ชั้น 4 ควบชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 41,000 บาท หองชุดเลขที่ 14/31 14/33 14/37 และ 14/39
ชั้น 5 ควบชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 41,500 บาท หองชุดเลขที่ 14/41 14/43 และ 14/47-14/50
ชั้น 6 ควบชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 42,000 บาท หองชุดเลขที่ 14/52 และ 14/54



 ชื่ออาคารชุด อีสทวูดพารค อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 24,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 24,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 24,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด อมันตา - รัชดา อาคาร
ที่ตั้ง
ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
    ชั้น  ใตดิน1 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 48,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 49,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 49,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 24,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 50,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 25,000 บาท พื้นที่ระเบียง



 ชื่ออาคารชุด อมันตา-รัชดา 2 อาคาร A, B 
ที่ตั้ง    
ตําบล ดินแดง อําเภอ ดินแดง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 อาคาร B 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 50,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 อาคาร A, B 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 50,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 50,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 51,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 25,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 52,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด อาคารเอ อี เฮาส อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล อําเภอ สวนหลวง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2553 
ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ทรัพยสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 24,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 25,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 25,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 25,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 25,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดเพนทเฮาส 
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 ชื่ออาคารชุด “ไอดีล 24” อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน, ชั้นลาง - 7 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 72,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 73,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 73,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 73,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 74,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 74,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 74,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 75,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 75,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 76,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 77,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 77,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 78,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 79,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 80,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,250 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 81,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 82,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 
 ชื่ออาคารชุด “ไอดีล 24” อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองตัน อําเภอ คลองเตย 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 41 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 84,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 85,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 42,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 86,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 43,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 88,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 89,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 44,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 91,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 45,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 92,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 32 ราคาตารางเมตรละ 93,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 46,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 33 ราคาตารางเมตรละ 94,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 34 ราคาตารางเมตรละ 95,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 47,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 35 ราคาตารางเมตรละ 96,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 36 ราคาตารางเมตรละ 96,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 37 ราคาตารางเมตรละ 97,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 38 ราคาตารางเมตรละ 97,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 39 ราคาตารางเมตรละ 97,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 48,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 40,41 ราคาตารางเมตรละ 98,800 บาท หองชุดพักอาศัยแบบควบ 2 ชั้น 
  ราคาตารางเมตรละ 49,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
  
 



 ชื่ออาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด ฮารโมนี ลิฟวิ่ง พหลโยธนิ 11 อาคาร 1 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน-ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ฮารโมนี ลิฟวิ่ง พหลโยธนิ 11 อาคาร 2 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน(บางซื่อฝงใต) อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
   ชั้นใตดิน พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลาง 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 52,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 3, 4 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 53,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 5, 6 ราคาตารางเมตรละ 54,600 บาท หองชุดพักอาศัย 2 ชั้นควบ 
  ราคาตารางเมตรละ 27,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 55,900 บาท หองชุดพักอาศัยเพนสเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 27,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางแอร 



 ชื่ออาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนใน อําเภอ พญาไท 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 54,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 55,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 56,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 56,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 57,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 58,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด ฮารโมนี  ลิฟวิ่ง  สุขุมวทิ  15 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล คลองเตยเหนือ อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 และชั้นใตดิน พ้ืนที่สวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 63,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 63,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 31,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 64,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 65,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 66,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 
 ชั้น 7, 8 ราคาตารางเมตรละ 67,700 บาท หองชุดพักอาศัยเพนทเฮาส 
  ราคาตารางเมตรละ 33,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง, พ้ืนที่วางเครื่องปรับอากาศ 



 ชื่ออาคารชุด ไฮฟ สาทร คอนโดมิเนียม อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คลองตนไทร อําเภอ คลองสาน 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1-6 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 65,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 65,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 9 ราคาตารางเมตรละ 65,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 10 ราคาตารางเมตรละ 65,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 11 ราคาตารางเมตรละ 65,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 32,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12 ราคาตารางเมตรละ 66,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 12A ราคาตารางเมตรละ 66,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 14 ราคาตารางเมตรละ 67,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,500 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 15 ราคาตารางเมตรละ 67,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 33,750 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 16 ราคาตารางเมตรละ 68,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 17 ราคาตารางเมตรละ 68,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 18 ราคาตารางเมตรละ 69,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 34,650 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 19 ราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,000 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 20 ราคาตารางเมตรละ 70,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,400 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่ออาคารชุด ไฮฟ สาทร คอนโดมิเนียม อาคาร 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล คลองตนไทร อําเภอ คลองสาน 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 31 ชั้น 
 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2553 
 ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 21 ราคาตารางเมตรละ 71,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 35,850 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 22 ราคาตารางเมตรละ 72,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 23 ราคาตารางเมตรละ 73,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 36,900 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 24 ราคาตารางเมตรละ 74,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 37,450 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 25 ราคาตารางเมตรละ 76,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,050 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 26 ราคาตารางเมตรละ 77,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 38,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 27 ราคาตารางเมตรละ 78,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,350 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
     ชั้น 28 ราคาตารางเมตรละ 79,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 39,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 29 ราคาตารางเมตรละ 81,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 40,600 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 30 ราคาตารางเมตรละ 82,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 31 ราคาตารางเมตรละ 83,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 41,700 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 



 ชื่ออาคารชุด ไฮฟ สุขุมวิท 65 อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล พระโขนง(ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ วัฒนา 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น 
วันที่ประกาศ 10 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 52,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 53,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,650 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 53,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 26,850 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 54,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 54,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,450 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 55,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 27,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 56,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 28,150 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด โฮป แอนด กาย คอนโดทาวน อาคาร 
ที่ตั้ง    
ตําบล ลาดยาว อําเภอ จตุจักร 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 7 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 พ้ืนที่ทรัพยสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 43,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 21,950 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 44,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,150 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 44,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,300 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 45,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,550 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 45,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 22,800 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 46,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 23,100 บาท พ้ืนที่ระเบียง 
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  ����  3-7 �2���*+�����0(./���
3��*+,���-��	0 
 ���� 8-10 ����	���
��	�� 40,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 20,150 ��� ����*�
 
 ���� 11-13(12��) ����	���
��	�� 40,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 20,400 ��� ����*�
 
 ���� 14-16 ����	���
��	�� 41,300 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 20,650 ��� ����*�
 
 ���� 17-19 ����	���
��	�� 41,800 ��� ���
���()����
�� 
   ����	���
��	�� 20,900 ��� ����*�
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������,���� �� ��%/2'��!��	 
 
�� 1 �3��$%����!()*+"���4���$%&���'!�()*+"���,�*-���� ���� 
 
�� 2 ��������������� 29,100 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 14,550 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 3 ��������������� 29,300 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 14,650 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 4 ��������������� 29,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 14,800 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 5 ��������������� 29,900 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 14,950 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 6 ��������������� 30,200 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 15,100 ��� �3��$%����$!� 
 
�� 7 ��������������� 30,600 ��� ����
����"��1�! 
  ��������������� 15,300 ��� �3��$%����$!� 
 



 
 ชื่ออาคารชุด แฮปปคอนโด ลาดพราว 101 อาคาร ดี, อี 
 ที่ตั้ง    
 ตําบล วังทองหลาง อําเภอ วังทองหลาง 
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 6 ชั้น 
วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2553 
ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด 
 

  ชั้นลาง พ้ืนท่ีทรัพยสวนกลางและท่ีจอดรถยนยสวนกลางไมประเมินราคา 
  ชั้นลาง ราคาตารางเมตรละ 35,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 29,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,700 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 29,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,800 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 29,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 14,950 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 30,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,100 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 30,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
  ราคาตารางเมตรละ 15,300 บาท พ้ืนท่ีระเบียง 



 ชื่ออาคารชุด แฮปป คอนโด แอนด สปอรตคลับ รัชดา 18 อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก   อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                  อาคารสูง     8       ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 31,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 31,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 31,600 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 31,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 32,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 32,700 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 33,100 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด แฮปป คอนโด แอนด สปอรตคลับ รัชดา 18      อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก      อําเภอ หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                 อาคารสูง 8    ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด แฮปป คอนโด แอนด สปอรตคลับ รัชดา 18  อาคาร    ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สามเสนนอก  อําเภอ     หวยขวาง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร                    อาคารสูง      8    ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 เปนพ้ืนที่ทรัพยสวนกลางและที่จอดรถยนตสวนกลางไมประเมินราคา 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 25,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 26,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 26,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 26,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 6 ราคาตารางเมตรละ 26,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 7 ราคาตารางเมตรละ 27,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 27,500 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด เรซิเดนซ โครงการ 2 อาคาร อี-เอช
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด เรซิเดนซ โครงการ 3 อาคาร ไอ-แอล
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด เรซิเดนซ โครงการ 4 อาคาร เอ็ม - พี
ที่ตั้ง
ตํ าบล อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 14,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น  2-3 ราคาตารางเมตรละ 11,500 บาท
ชั้น  4-5 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท
ชั้น  6-7 ราคาตารางเมตรละ 12,500 บาท
ชั้น  8-9 ราคาตารางเมตรละ 13,000 บาท



ชื่ออาคารชุด แฮปปแลนด เรซิเดนท โครงการ 1 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองจั่น อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 9 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 10,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 11,000 บาท หองชุดพักอาศัย
ชั้น 8-9 ราคาตารางเมตรละ 10,500 บาท หองชุดพักอาศัย



 ชื่ออาคารชุด แฮปปโฮม อาคาร ซี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด แฮบปโฮม อาคาร เอ 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด แฮบปโฮม อาคาร บี 
ที่ตั้ง    
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 20,200 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
   ราคาตารางเมตรละ 16,900 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 17,100 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 17,400 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 17,800 บาท หองชุดพักอาศัย 
   ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



 ชื่ออาคารชุด แฮปปโฮม อาคาร ด ี
ที่ตั้ง    
ตําบล สีกัน อําเภอ ดอนเมือง 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้น 

ราคาประเมนิทุนทรัพยหองชุด 
 ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,800 บาท หองชุดพาณิชยกรรม 
  ราคาตารางเมตรละ 18,200 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 2 ราคาตารางเมตรละ 18,300 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 3 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 4 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย 
 ชั้น 5 ราคาตารางเมตรละ 19,200 บาท หองชุดพักอาศัย 



ชื่ออาคารชุด แฮมปตัน ทองหลอ 10 อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล คลองตันเหนือ อํ าเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 30 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
   ชั้นใตดิน 1-3 ที่จอดรถยนตทรัพยสวนกลาง
   ชั้น1-3 ทรัพยสวนกลาง
ชั้น 4-7 ราคาตารางเมตรละ 58,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8-11 ราคาตารางเมตรละ 58,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 12-15 ราคาตารางเมตรละ 59,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,500 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 16-19 ราคาตารางเมตรละ 59,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 29,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 20-23 ราคาตารางเมตรละ 60,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 24-26 ราคาตารางเมตรละ 60,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 30,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 27-30 ราคาตารางเมตรละ 62,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 31,000 บาท พื้นที่ระเบียง



ชื่ออาคารชุด แฮมปตัน เพลส อาคาร
ที่ตั้ง
ตํ าบล วงัทองหลาง อํ าเภอ บางกะป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร อาคารสูง 8 ชั้น

ราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
ชั้น 1 ราคาตารางเมตรละ 21,000 บาท หองชุดพาณิชยกรรม
ชั้น 2-3 ราคาตารางเมตรละ 17,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 8,750 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 4-5 ราคาตารางเมตรละ 18,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,000 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 6-7 ราคาตารางเมตรละ 18,500 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,250 บาท พื้นที่ระเบียง
ชั้น 8 ราคาตารางเมตรละ 19,000 บาท หองชุดพักอาศัย

ราคาตารางเมตรละ 9,500 บาท พื้นที่ระเบียง
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 ���� 1-������	 4 �����	�������������� �����	����������������� � �!��" #���$� 
 ���� 5 ��$������" ���� 63,800 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 31,900 +�� �����	��"+��� 
 ���� 6 ��$������" ���� 64,000 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,000 +�� �����	��"+��� 
 ���� 7 ��$������" ���� 64,200 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,100 +�� �����	��"+��� 
 ���� 8 ��$������" ���� 64,400 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,200 +�� �����	��"+��� 
 ���� 9 ��$������" ���� 64,700 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,350 +�� �����	��"+��� 
 ���� 10 ��$������" ���� 65,000 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,500 +�� �����	��"+��� 
 ���� 11 ��$������" ���� 65,300 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,650 +�� �����	��"+��� 
 ���� 12 ��$������" ���� 65,700 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 32,850 +�� �����	��"+��� 
 ���� 13 ��$������" ���� 66,200 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 33,100 +�� �����	��"+��� 
 ���� 14 ��$������" ���� 66,700 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 33,350 +�� �����	��"+��� 
 ���� 15 ��$������" ���� 67,300 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 33,650 +�� �����	��"+��� 
 ���� 16 ��$������" ���� 68,000 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 34,000 +�� �����	��"+��� 
 ���� 17 ��$������" ���� 68,700 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 34,350 +�� �����	��"+��� 
 ���� 18 ��$������" ���� 69,500 +�� ,-���.������/�� 
  ��$������" ���� 34,750 +�� �����	��"+��� 
 ���� 19 ��$������" ���� 70,400 +�� ,-���.������/�� 
                       ��$������" ���� 35,200 +�� �����	��"+��� 
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 ���� 20 ��$������" ���� 71,400 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 35,700 +�� �����	��"+��� 
  ���� 21 ��$������" ���� 72,400 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 36,200 +�� �����	��"+��� 
  ���� 22 ��$������" ���� 73,500 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 36,750 +�� �����	��"+��� 
  ���� 23 ��$������" ���� 74,700 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 37,350 +�� �����	��"+��� 
  ���� 24 ��$������" ���� 76,000 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 38,000 +�� �����	��"+��� 
  ���� 25 ��$������" ���� 77,200 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 38,600 +�� �����	��"+��� 
  ���� 26 ��$������" ���� 78,400 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 39,200 +�� �����	��"+��� 
  ���� 27 ��$������" ���� 79,700 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 39,850 +�� �����	��"+��� 
  ���� 28 ��$������" ���� 80,800 +�� ,-���.������/�� 
                 ��$������" ���� 40,400 +�� �����	��"+��� 
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����(�)�$/%��%���#0,!1����	 
 ���� ����	�-���� 1 ����������������������������� ������������!"�#��$"	���%� 
 ����  2 ��%������$"���� 78,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 39,450 ,�� �����$,��� 
 ����  3 ��%������$"���� 79,500 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 39,750 ,�� ��������$,��� 
 ����  4 ��%������$"���� 80,200 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 40,100 ,�� ��������$,��� 
 ����  5 ��%������$"���� 81,000 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 40,500 ,�� ��������$,��� 
 ����  6 ��%������$"���� 81,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 40,950 ,�� ��������$,��� 
 ����  7 ��%������$"���� 82,900 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 41,450 ,�� ��������$,��� 
 ����  8 ��%������$"���� 84,000 ,�� -����.�����/�� 
  ��%������$"���� 42,000 ,�� ��������$,��� 


	ÍÒ¤ÒÃ 3
	áÅÐ 2120/336-350
	àÅ¢·Õè 1055/1716


	พาร์ควิว
	ÍÒ¤ÒÃ 3
	áÅÐ 2120/336-350
	àÅ¢·Õè 1055/1716



	1244_1248.pdf
	ÍÒ¤ÒÃ 3
	áÅÐ 2120/336-350
	àÅ¢·Õè 1055/1716


	พาร์ควิว
	ÍÒ¤ÒÃ 3
	áÅÐ 2120/336-350
	àÅ¢·Õè 1055/1716







