


 

 
 

แผ่นที ่๑  ใน ๒๑๖
    

    บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล 
เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

      รายกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวกบัการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐตอ่รัฐ  
 

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๐๑๒ เลขที่ดิน ๒๔๖  
หน้าสํารวจ ๘๙๘ 
ตําบลสายทอง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 
 

๒-๒-๔๒ 
นายอภิชาติ 
จันทร์สกุลพร 

 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

- 

๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๖๘๙ เลขที่ดิน ๑๐๒๖๙  
หน้าสํารวจ ๑๙๐๗  
อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๐-๙๙ 
นางกิ่งแก้ว 
ลิมปิสุข   

 
๓,๑๖๘,๐๐๐ - 

๓ 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่
๘๖๕๑๗  
เลขที่ดิน ๑๐๒๖๘  
หน้าสํารวจ ๑๒๓๐๐ 
อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๐-๙๙ 
นางกิ่งแก้ว  
ลิมปิสุข 

 
๓,๒๓๖,๓๒๐ - 

๔ 

 
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๘๔๓๖ เลขที่ดิน ๒๐๘๒  
หน้าสํารวจ ๑๑๐๒  
ตําบลคันนายาว  
(คลองเกร็ด)อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๒-๖๙ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๗๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๙๐-๑๙๙ 



 

 
 

แผ่นที ่๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๖๔๓๕ เลขที่ดิน ๑๔๓  
หน้าสํารวจ ๑๒๒๑  
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๕-๐-๔๑ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร  

๗,๓๐๐,๐๐๐ - 

๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที ่
๕๖๔๓๖ เลขที่ดิน ๑๔๔  
หน้าสํารวจ ๑๒๒๒ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๗-๑-๓๘๙/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๒๘๙,๘๒๗.๕๐ - 

๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๕๒๙๖ เลขที่ดิน ๒๓๓  
หน้าสํารวจ ๒๒๑๖ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๒-๙๓๓/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๕๕๐,๐๐๐ - 

๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๖๖๕๘๖ เลขที่ดิน ๔๔๙  
หน้าสํารวจ ๔๕๔๕ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๑-๑-๔๖ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๕๐,๐๐๐ - 

๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๕๗๘๔๗ เลขที่ดิน ๒๙๒  
หน้าสํารวจ ๒๒๔๓ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๖-๐-๔๔ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

๑๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๔๗๖๐ เลขที่ดิน ๒๙๓  
หน้าสํารวจ ๔๓๗๕ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๗-๒-๕๖ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๗๕๗,๒๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๔๘๗๓ เลขที่ดิน ๑๔๘  
หน้าสํารวจ ๑๒๒๕ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๓-๑-๒๘ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๗๖๓,๖๐๐ - 

๑๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๔๓ เลขที่ดิน ๑๔๙  
หน้าสํารวจ ๑๒๒๖ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๓-๐-๘๓ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๗๒๐,๐๐๐ - 

๑๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๔๔ เลขที่ดิน ๑๕๐  
หน้าสํารวจ ๔๕๐๒ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๗-๑-๕๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๖๙๖,๒๕๐ - 

๑๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๕๔๘๗๔ เลขที่ดิน ๑๕๑  
หน้าสํารวจ ๑๒๒๗ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๖-๓-๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๒,๑๖๘,๒๐๐ - 

๑๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๔๕ เลขที่ดิน ๑๖๘  
หน้าสํารวจ ๔๔๓๑ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๘-๒-๙ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๒,๔๐๐,๐๐๐ - 

๑๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๔๖ เลขที่ดิน ๑๖๙  
หน้าสํารวจ ๓๔๘๘ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๘-๒-๓๑ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๙๗๒,๘๒๕ - 



 

 
 

แผ่นที ่๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๘๖๘ เลขที่ดิน ๑๗๐  
หน้าสํารวจ ๔๕๒๙ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๐-๒๕ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๗๔,๓๗๕ - 

๑๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๗๒๙๔๘ เลขที่ดิน ๓๙  
หน้าสํารวจ ๕๔๐๒ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๑-๓-๙๓๙/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๖๓๕,๑๒๐ - 

๑๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๒๙๔๙ เลขที่ดิน ๔๐  
หน้าสํารวจ ๕๔๐๓ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๐-๒๒๘/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๑๑,๔๐๐ - 

๒๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๒๙๕๐ เลขที่ดิน ๔๑  
หน้าสํารวจ ๕๔๐๔ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๐-๓๖๔/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๑๘,๒๐๐ - 

๒๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๒๙๕๑ เลขที่ดิน ๔๒  
หน้าสํารวจ ๕๔๐๕ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๐-๙๕๙/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๔๗,๙๕๐ - 

๒๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๖๔๒๓ เลขที่ดิน ๒๙๘  
หน้าสํารวจ ๒๒๔๕ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๑-๙๖๔/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๔๙๘,๒๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๖๕ เลขที่ดิน ๒๙๗  
หน้าสํารวจ ๔๔๖๐  
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๕-๒-๑๒ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐ - 

๒๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๔๗๔๑  
เลขที่ดิน ๕๕๐  
หน้าสํารวจ ๕๔๐๙ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 
 

๔-๐-๔๗๘/๑๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๙๔๗,๔๘๕ - 

๒๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๗๕  
เลขที่ดิน ๓๑๐  
หน้าสํารวจ ๒๒๕๐ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 
 

๔-๐-๓๑ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๙๓๗,๘๒๕ - 

๒๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๖๖ เลขที่ดิน ๒๙๙ 
หน้าสํารวจ ๔๖๔๙ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 
 

๗-๑-๕ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๒,๓๒๔,๐๐๐ - 

๒๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๗๑ เลขที่ดิน ๓๐๕  
หน้าสํารวจ ๔๕๔๔ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 
 

๒-๑-๓๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๗๔๔,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๕๓๒๕ เลขที่ดิน ๓๐๖  
หน้าสํารวจ ๓๓๐๖ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๐-๓๘ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๖๗๐,๔๐๐ - 

๒๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๗๒ เลขที่ดิน ๓๐๗  
หน้าสํารวจ ๒๒๔๘ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๑-๓-๖๓ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๖๑๐,๔๐๐ - 

๓๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๗๓ เลขที่ดิน ๓๐๘  
หน้าสํารวจ ๔๖๕๐ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๑-๒-๘๒ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๑๕๐,๐๐๐ - 

๓๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๗๙๗๔ เลขที่ดิน ๓๐๙  
หน้าสํารวจ ๒๒๔๙ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๒-๓-๕๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๕๗๕,๐๐๐ - 

๓๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๕๓๒๔ เลขที่ดิน ๓๐๔  
หน้าสํารวจ ๒๒๔๗ 
ตําบลป่าสัก  
อําเภอเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูน 

๗-๓-๘๐ 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

 
๒,๕๔๔,๐๐๐ - 

๓๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๗๙๐ เลขที่ดิน ๙๔  
หน้าสํารวจ ๙๕๐ 
ตําบลวัดยม  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๐-๕๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๒๙,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๘๖๘ เลขที่ดิน ๒  
หน้าสํารวจ ๑๘๗ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๒-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๖๓,๗๒๕,๖๒๕ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๓๕, ๓๖,  
๓๘ – ๕๔  

๓๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๘๖๙ เลขที่ดิน ๘๗  
หน้าสํารวจ ๑๘๘ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๓๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๑  
หน้าสํารวจ ๑๓๑  
ตําบลแคออก  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๓-๒-๖๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๓๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๘๘ เลขที่ดิน ๑๙๑  
หน้าสํารวจ ๒๙๒ 
ตําบลกบเจา  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๗๘๑,๑๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๕๕  

๓๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๗๖๑ เลขที่ดิน ๒๑๓  
หน้าสํารวจ ๓๑ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓๘-๒-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๓๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๗๖๒ เลขที่ดิน ๑๐  
หน้าสํารวจ ๓๒ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๑-๖๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๑ เลขที่ดิน ๓  
หน้าสํารวจ ๔๑ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๔-๓-๓๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๒ เลขที่ดิน ๑  
หน้าสํารวจ ๔๒ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๐-๔๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๓ เลขที่ดิน ๘๖  
หน้าสํารวจ ๔๓ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๔ เลขที่ดิน ๙๑  
หน้าสํารวจ ๔๔ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๗-๑-๘๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๕ เลขที่ดิน ๘๙  
หน้าสํารวจ ๔๕ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๑-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๗๖ เลขที่ดิน ๙๐  
หน้าสํารวจ ๔๖ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๘๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๘๖๗ เลขที่ดิน ๓๐๙  
หน้าสํารวจ ๑๓๗ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๔๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๖๙ เลขที่ดิน ๓๑๒  
หน้าสํารวจ ๑๓๙ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๘๗๐ เลขที่ดิน ๓๒๓  
หน้าสํารวจ ๑๔๐ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๑-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๔๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๑ เลขที่ดิน ๓๒๔  
หน้าสํารวจ ๑๔๑ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๑-๙๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๒ เลขที่ดิน ๓๒๒  
หน้าสํารวจ ๑๔๒ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๒-๑๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๓ เลขที่ดิน ๓๒๑  
หน้าสํารวจ ๑๔๓ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๐-๓๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๔ เลขที่ดิน ๓๒๐  
หน้าสํารวจ ๑๔๔ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

๓๐-๓-๙๗ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๕ เลขที่ดิน ๓๑๘  
หน้าสํารวจ ๑๔๕ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๐-๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๗๙ เลขที่ดิน ๑๓๖  
หน้าสํารวจ ๑๔๙ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๘-๒-๗๕ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๘๙ เลขที่ดิน ๑๙๔  
หน้าสํารวจ ๒๙๓ 
ตําบลกบเจา  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘-๑-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๕๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๖๙๐ เลขที่ดิน ๑๙๓  
หน้าสํารวจ ๒๙๔ 
ตําบลกบเจา  
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๒-๕๒  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๖,๕๕๖,๘๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๕๗  

๕๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๙๕ เลขที่ดิน ๒๘๘  
หน้าสํารวจ ๓๐๐  
ตําบลกบเจา  
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๒-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๑๗๖๐ เลขที่ดิน ๓๑๗  
หน้าสํารวจ ๓๐ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๒-๒-๙๒  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๕,๖๘๒,๕๐๐ - 

๕๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๘๕ เลขที่ดิน ๓๐๘  
หน้าสํารวจ ๕๕ 
ตําบลหน้าไม้  
อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕-๒-๒๐  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๔๒๑,๐๐๐ - 

๖๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๑๔๐๙ เลขที่ดิน ๓๗๑  
หน้าสํารวจ ๑๔๒๕ 
ตําบลวัดยม  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๑-๑๔  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๘๒๑,๒๕๐ - 

๖๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๕๙ เลขที่ดิน ๑๖๓  
หน้าสํารวจ ๑๓๘ 
ตําบลวัดยม  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕-๐-๔  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๗๕๒,๕๐๐ - 

๖๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๘๒๖ เลขที่ดิน ๒๙๔  
หน้าสํารวจ ๓๑๔ 
ตําบลบางบาล  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๑-๑๕  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๑๗,๕๐๐ - 

๖๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๘๕๘ เลขที่ดิน ๓๒๘  
หน้าสํารวจ ๓๔๘ 
ตําบลบางบาล  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๒-๑๖  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๔,๒๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๖๔ และ 
๖๕  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๕๐ เลขที่ดิน ๓๒๗  
หน้าสํารวจ ๑๐๙ 
ตําบลบางหลวงเอียง 
อําเภอเสนาใหญ ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒-๓-๐  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๖๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๕๓ เลขที่ดิน ๓๑๖  
หน้าสํารวจ ๑๑๒ 
ตําบลบางหลวงเอียง 
อําเภอเสนาใหญ ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๑-๐  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๖๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๑ เลขที่ดิน ๓๕  
หน้าสํารวจ ๑๓๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๓-๒๒  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๖๐,๐๐๐ - 

๖๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๔ เลขที่ดิน ๑๑๓  
หน้าสํารวจ ๑๓๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๓-๕๖  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

๖๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๔๕๓๕ เลขที่ดิน ๑๑๐  
หน้าสํารวจ ๑๔๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๒๐  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๐๑๐,๐๐๐ - 

๖๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๖ เลขที่ดิน ๑๑๑  
หน้าสํารวจ ๑๔๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๗๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๒๙๕,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๗๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๖ เลขที่ดิน ๓๔๐  
หน้าสํารวจ ๑๖๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๒-๔๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๒๐,๐๐๐ - 

๗๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๖๐ เลขที่ดิน ๓๓๑  
หน้าสํารวจ ๑๖๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๑-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๗๕,๐๐๐ - 

๗๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๖๑ เลขที่ดิน ๓๓๐  
หน้าสํารวจ ๑๖๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๙๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๒๑๑,๕๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๗๓ 

๗๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๖๕ เลขที่ดิน ๓๒๙  
หน้าสํารวจ ๑๗๐ 
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒-๑-๒๗ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๗๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๖๖ เลขที่ดิน ๓๒๖  
หน้าสํารวจ ๑๗๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๐-๘๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๕๓๓,๗๕๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๗๕  

๗๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๔ เลขที่ดิน ๕๖  
หน้าสํารวจ ๓๐๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๓-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๗๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
๔๕๗๓ เลขที่ดิน ๒๙  
หน้าสํารวจ ๑๗๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๓-๑๓ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๔๕,๖๒๕ - 

๗๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๗๔ เลขที่ดิน ๓๖๑  
หน้าสํารวจ ๑๗๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘-๒-๒๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๗๑๔,๐๐๐ - 

๗๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๗๕ เลขที่ดิน ๓๒๓  
หน้าสํารวจ ๑๘๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๓-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๓๒๒,๕๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๗๙ และ
๘๐  

๗๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๙๔  
หน้าสํารวจ ๗๙๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๔๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๘๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๗ เลขที่ดิน ๑๙๐ หน้า
สํารวจ ๒๙๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๓-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๘๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๗๖ เลขที่ดิน ๓๒๔  
หน้าสํารวจ ๑๘๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๒-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๑๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๘๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๙๘ เลขที่ดิน ๓๓๓  
หน้าสํารวจ ๒๐๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๑๐,๐๐๐ - 

๘๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๐ เลขที่ดิน ๓๓๕  
หน้าสํารวจ ๒๐๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๑-๑๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๘๒๑,๒๕๐ - 

๘๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๑ เลขที่ดิน ๓๓๘ หน้า
สํารวจ ๒๐๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๕๓,๑๒๕ - 

๘๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๒ เลขที่ดิน ๓๖๗ หน้า
สํารวจ ๒๐๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๑-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๓๔๗,๕๐๐ - 

๘๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๗ เลขที่ดิน ๓๗  
หน้าสํารวจ ๒๑๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๔-๐-๖๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๘๓๐,๐๐๐ - 

๘๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๑๒ เลขที่ดิน ๔๘  
หน้าสํารวจ ๒๑๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๐-๐  
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๘๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๑๓ เลขที่ดิน ๔๗  
หน้าสํารวจ ๒๒๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๐-๓๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๗๗๒,๕๐๐ - 

๘๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๑๔ เลขที่ดิน ๔๖  
หน้าสํารวจ ๒๒๑  
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๑-๖๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑๐๐,๐๐๐ - 

๙๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๑๙ เลขที่ดิน ๑๐๐  
หน้าสํารวจ ๒๒๖  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๐-๙๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๕๖๐,๐๐๐ - 

๙๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๐ เลขที่ดิน ๑๐๑  
หน้าสํารวจ ๒๒๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑-๒-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๙๒๒,๕๐๐ - 

๙๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๑ เลขที่ดิน ๑๐๓  
หน้าสํารวจ ๒๒๘ 
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๗-๒-๗๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๔,๔๒๐,๐๐๐ - 

๙๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๓ เลขที่ดิน ๑๐๕  
หน้าสํารวจ ๒๓๐ 
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๙๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๔ เลขที่ดิน ๑๐๘  
หน้าสํารวจ ๒๓๑ 
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๑-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๗๗๖,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๙๕ 

๙๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๘๓๐ เลขที่ดิน ๑๗  
หน้าสํารวจ ๔๔๑ 
ตําบลวัดยม(บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๘๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๙๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๕ เลขที่ดิน ๑๐๗  
หน้าสํารวจ ๒๓๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๑-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๐๗๘,๐๐๐ - 

๙๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๗ เลขที่ดิน ๙๒  
หน้าสํารวจ ๒๓๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๕-๑-๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๕๒,๐๐๐ - 

๙๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๘ เลขที่ดิน ๘๙  
หน้าสํารวจ ๒๓๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๑๒,๕๐๐ - 

๙๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๒๙ เลขที่ดิน ๓๐  
หน้าสํารวจ ๒๓๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๑-๒๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๐๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๓๑ เลขที่ดิน ๕๒  
หน้าสํารวจ ๒๓๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑-๒-๕๕ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๙๐๙,๓๗๕ - 

๑๐๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๓๕ เลขที่ดิน ๕๕  
หน้าสํารวจ ๒๔๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๓-๙๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๓๑๘,๗๕๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๐๒ 

๑๐๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๕ เลขที่ดิน ๑๙๒  
หน้าสํารวจ ๗๙๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๑-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๐๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๓๖ เลขที่ดิน ๗๙  
หน้าสํารวจ ๒๔๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๒-๔๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๗๑๓,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๐๔ และ
๑๐๕  

๑๐๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๑๒ เลขที่ดิน ๘๐  
หน้าสํารวจ ๗๘๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๓-๗๑ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๐๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขดิน 
๔๖๙๒ เลขที่ดิน ๒๓๒  
หน้าสํารวจ ๓๐๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๐-๙ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๐๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๓๗ เลขที่ดิน ๑๑๗  
หน้าสํารวจ ๒๔๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๕๕ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๑๒,๕๐๐ - 

๑๐๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๔๔ เลขที่ดิน ๑๑๐  
หน้าสํารวจ ๒๕๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๒-๖๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๑๑๖,๕๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๐๘ 

๑๐๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๙๒๓ เลขที่ดิน ๘๒ หน้า
สํารวจ ๙๐๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๓-๗๓ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๐๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๔๗ เลขที่ดิน ๑๗๕  
หน้าสํารวจ ๒๕๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘-๑-๔๓ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๖๗๑,๕๐๐ - 

๑๑๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๔๙ เลขที่ดิน ๑๖๕  
หน้าสํารวจ ๒๕๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๗๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๑๓๕,๐๐๐ - 

๑๑๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๖๗ เลขที่ดิน ๒๐๑  
หน้าสํารวจ ๒๗๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๐-๖๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๓๗๓,๗๕๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๑๒ และ 
๑๑๓  



 

 
 

แผ่นที ่๒๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๑๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๒๔๓ เลขที่ดิน ๒๐๒ 
หน้าสํารวจ ๘๒๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๐-๖๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๑๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๒๔๒ เลขที่ดิน ๒๐๓  
หน้าสํารวจ ๘๒๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๐-๖๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๑๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๖๘ เลขที่ดิน ๑๘๓  
หน้าสํารวจ ๒๗๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๔,๐๕๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๑๕ และ 
๑๑๖  

๑๑๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๒๐๗ เลขที่ดิน ๑๐๖  
หน้าสํารวจ ๗๒๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๑๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๓๑๒ เลขที่ดิน ๙๐  
หน้าสํารวจ ๗๓๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๓-๑๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๑๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๗๔ เลขที่ดิน ๑๘๘  
หน้าสํารวจ ๒๘๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒-๑-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๐๗๗,๕๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๑๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๗๖ เลขที่ดิน ๑๘๗ 
หน้าสํารวจ ๒๘๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๑-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๑๐๕,๐๐๐ 
  

- 

๑๑๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๗๗ เลขที่ดิน ๑๙๖  
หน้าสํารวจ ๒๘๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๓-๑๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๕๕๘,๐๐๐ - 

๑๒๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๗๘ เลขที่ดิน ๒๕๘  
หน้าสํารวจ ๒๘๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๐-๙๕ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๕๙,๓๗๕ - 

๑๒๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๗๙ เลขที่ดิน ๓๖๒  
หน้าสํารวจ ๒๘๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๐-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๑๒,๒๐๐ - 

๑๒๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๐ เลขที่ดิน ๓๖๓  
หน้าสํารวจ ๒๘๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๒-๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๖๓๐,๐๐๐ - 

๑๒๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๑ เลขที่ดิน ๓๖๔  
หน้าสํารวจ ๒๘๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๒-๔๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๖๕๒,๕๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๒๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๒ เลขที่ดิน ๑๙๕  
หน้าสํารวจ ๒๙๐  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๑-๔๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๘๔๒,๕๐๐ - 

๑๒๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๓ เลขที่ดิน ๑๘๙  
หน้าสํารวจ ๒๙๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๑-๙๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๓๗๒,๕๐๐ - 

๑๒๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๔ เลขที่ดิน ๑๐๒  
หน้าสํารวจ ๒๙๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๙๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๗๔๘,๐๐๐ - 

๑๒๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๕ เลขที่ดิน ๔๑  
หน้าสํารวจ ๒๙๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๐-๔๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๒๗๗,๕๐๐ - 

๑๒๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๖ เลขที่ดิน ๔๒  
หน้าสํารวจ ๒๙๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๓-๕๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๓๑๗,๖๒๕ - 

๑๒๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๘ เลขที่ดิน ๕๐  
หน้าสํารวจ ๒๙๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๔๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๓๗,๕๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๓๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๙ เลขที่ดิน ๕๑  
หน้าสํารวจ ๒๙๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๐-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๖๑๐,๐๐๐ - 

๑๓๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๐ เลขที่ดิน ๑๙๑  
หน้าสํารวจ ๒๙๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๓-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๗๐๐,๐๐๐ - 

๑๓๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๑ เลขที่ดิน ๔๕  
หน้าสํารวจ ๒๙๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๘๗๕,๐๐๐ - 

๑๓๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๓ เลขที่ดิน ๕๗  
หน้าสํารวจ ๓๐๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๘๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๖๒,๕๐๐ - 

๑๓๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๕ เลขที่ดิน ๑๙๓  
หน้าสํารวจ ๓๐๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕-๑-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๘๓๐,๐๐๐ - 

๑๓๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๖ เลขที่ดิน ๓๖๕  
หน้าสํารวจ ๓๐๔ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๐-๘๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๔๔,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๓๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๗ เลขที่ดิน ๓๖๖  
หน้าสํารวจ ๓๐๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๓-๔๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๖๗,๕๐๐ - 

๑๓๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๙๘ เลขที่ดิน ๖๐  
หน้าสํารวจ ๓๐๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๗-๐-๖๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๙๔๙,๑๐๐ - 

๑๓๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๐๘ เลขที่ดิน ๑๙๘  
หน้าสํารวจ ๓๑๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑-๑-๑๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓๒๐,๐๐๐ - 

๑๓๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๑๖ เลขที่ดิน ๖๕  
หน้าสํารวจ ๓๒๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๓-๗๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๑๙๒,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๔๐ และ 
๑๔๑  

๑๔๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๑๗ เลขที่ดิน ๖๖  
หน้าสํารวจ ๓๒๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๒-๔๐.๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๔๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๔๒ เลขที่ดิน ๙๐  
หน้าสํารวจ ๓๕๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒-๑-๗๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๔๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๔๖ เลขที่ดิน ๙๓  
หน้าสํารวจ ๓๕๕ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๐๐๔,๐๐๐ - 

๑๔๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๔๗ เลขที่ดิน ๙๔  
หน้าสํารวจ ๓๕๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๒-๔๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๒๐,๐๐๐ - 

๑๔๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๙๐๙ เลขที่ดิน ๓๓๖  
หน้าสํารวจ ๒๐๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘-๐-๗๖ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๔,๓๖๕,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๔๕  

๑๔๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๙๑๐ เลขที่ดิน ๓๓๗  
หน้าสํารวจ ๒๐๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๑-๘ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๔๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๙๑๙ เลขที่ดิน ๑๖๙  
หน้าสํารวจ ๒๕๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๒๖๕,๐๐๐ - 

๑๔๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๙๖๓ เลขที่ดิน ๓๓  
หน้าสํารวจ ๗๒๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๓-๙๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๓,๔๙๓,๗๕๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๔๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๙๗๒ เลขที่ดิน ๒๑  
หน้าสํารวจ ๓๑๙ 
ตําบลสะพานไทย  
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๓-๕๖.๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๒,๔๗๒,๕๐๐ - 

๑๔๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๒๙๖ เลขที่ดิน ๑๑๒  
หน้าสํารวจ ๗๓๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๑-๖๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๙๔๕,๐๐๐ - 

๑๕๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๕๙๔ เลขที่ดิน ๑๗๒  
หน้าสํารวจ ๗๗๑ 
ตําบลวัดยม 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๒-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๕๖๒,๕๐๐ - 

๑๕๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๖๕๐ เลขที่ดิน ๑๖๔  
หน้าสํารวจ ๗๗๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๒๒ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๘๘,๗๕๐ - 

๑๕๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๖๖๒ เลขที่ดิน ๑๖๘  
หน้าสํารวจ ๗๗๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒-๗๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๑๘,๗๕๐ - 

๑๕๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๑๑ เลขที่ดิน ๘๑  
หน้าสํารวจ ๗๘๐ 
ตําบลวัดยมอําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๕-๒-๔๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๔๐๒,๕๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๕๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๓๑ เลขที่ดิน ๑๑๑  
หน้าสํารวจ ๗๘๒ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๒๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๒๖๕,๐๐๐ - 

๑๕๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๙๙ เลขที่ดิน ๕๔  
หน้าสํารวจ ๗๙๑ 
ตําบลวัดยม 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ - 

๑๕๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๐๐ เลขที่ดิน ๕๕  
หน้าสํารวจ ๗๙๒ 
ตําบลวัดยม 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ - 

๑๕๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๖ เลขที่ดิน ๕๒  
หน้าสํารวจ ๗๙๖ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑-๓-๘๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๕๘ 

๑๕๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๙ เลขที่ดิน ๔๘  
หน้าสํารวจ ๗๙๙ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑-๒-๖๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

- - 

๑๕๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๗ เลขที่ดิน ๕๓  
หน้าสํารวจ ๗๙๗ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑-๓-๒๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๔๕๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๒๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๖๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๘๑๘ เลขที่ดิน ๔๓  
หน้าสํารวจ ๗๙๘ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๘๗๕,๐๐๐ - 

๑๖๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๙๒ เลขที่ดิน ๗๔  
หน้าสํารวจ ๕๑ 
ตําบลบางหลวงเอียง 
อําเภอเสนาใหญ ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๐-๐-๔ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๕,๐๐๒,๕๐๐ - 

๑๖๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๓๖๔ เลขที่ดิน ๓๙๓  
หน้าสํารวจ ๘๓๓ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

๑๖๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๔๙๘ เลขที่ดิน ๓๖  
หน้าสํารวจ ๘๔๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๐-๐ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๘๐๐,๐๐๐ - 

๑๖๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๙๙๑๒ เลขที่ดิน ๑๕๓  
หน้าสํารวจ ๔๗๔ 
ตําบลบางหลวงเอียง 
อําเภอเสนาใหญ ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๒-๔๙ 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
 

๑,๓๒๔,๕๐๐ - 

๑๖๕ 

ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๕๘๗ 
เลขที่ดิน ๖๑๑ 
หน้าสํารวจ ๑๕ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๔-๐-๗๘ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๙๖๕,๖๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๗๖ 



 

 
 

แผ่นที ่๒๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๖๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๙๐ เลขที่ดิน ๖๓๖  
หน้าสํารวจ ๑๘ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๓-๓-๓๖ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๑,๐๕๒,๐๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๘๐ 

๑๖๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๙๒ เลขที่ดิน ๖๑๒  
หน้าสํารวจ ๒๐ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๑-๑-๘๘ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๑๒๐,๐๐๐ - 

๑๖๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๑ เลขที่ดิน ๒๑๓  
หน้าสํารวจ ๒๙ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๑-๒ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๒๐๐,๐๐๐ - 

๑๖๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๖ เลขที่ดิน ๕๐๕  
หน้าสํารวจ ๓๔ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๑๔-๑-๖๗ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๖,๓๔๓,๗๐๐ - 

๑๗๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๗ เลขที่ดิน ๕๐๑  
หน้าสํารวจ ๓๘  
ตําบลโรงช้าง 
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๘-๑-๒๙ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๓,๖๖๑,๙๐๐ - 

๑๗๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๘ เลขที่ดิน ๕๐๒  
หน้าสํารวจ ๕๔๖ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๑-๗๔ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๑๙๑,๔๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๗๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๙ เลขที่ดิน ๕๐๖  
หน้าสํารวจ ๕๔๔  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง  

๐-๑-๑๑ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๒๒,๒๐๐ - 

๑๗๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๑๑ เลขที่ดิน ๒๓  
หน้าสํารวจ ๓๙  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๑-๐-๘๑.๖ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๕๒๙,๗๖๐ 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๑๗๓ – ๒๒๖  
เป็นทรัพย์สินตาม
คําสั่ง ที่ ย.๒๒๒/
๒๕๕๙ รายการที่ 
๑๗๔ – ๒๒๘ 

๑๗๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๑๒ เลขที่ดิน ๕๐๐  
หน้าสํารวจ ๔๐  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๓-๐ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๓๓๐,๐๐๐ - 

๑๗๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๑๓ เลขที่ดิน ๔๙๙  
หน้าสํารวจ ๔๑ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๓-๗๖ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๔๑๓,๖๐๐ - 

๑๗๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๕๐๙ เลขที่ดิน ๖๑๐  
หน้าสํารวจ ๔๓๔ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๓-๐-๐ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
- - 

๑๗๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๗๔๒๐ เลขที่ดิน ๒๔  
หน้าสํารวจ ๔๗๙  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๑-๒-๓๖ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๖๙๙,๖๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๗๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๔๕๓ เลขที่ดิน ๘  
หน้าสํารวจ ๕๔๐  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๑-๖ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๒๐๐,๐๐๐ - 

๑๗๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๔๕๔ เลขที่ดิน ๙  
หน้าสํารวจ ๙  
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๐-๙๘ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๒๐๐,๐๐๐ - 

๑๘๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๓๓๑ เลขที่ดิน ๒๓๗  
หน้าสํารวจ ๖๒๘ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

๑-๐-๖๐ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
- - 

๑๘๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๓๗ เลขที่ดิน ๖๑๓ 
หน้าสํารวจ ๖๙๓ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๓-๑๘ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๒๘๐,๐๐๐ - 

๑๘๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๗๙ เลขที่ดิน ๓๔  
หน้าสํารวจ ๖๙๔ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๑-๕๐ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๑๕๐,๐๐๐ - 

๑๘๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๑๑๐ เลขที่ดิน ๕๓  
หน้าสํารวจ ๑๓๑๗ 
ตําบลโรงช้าง  
อําเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง 

๐-๑-๓ 
บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

 
๑๐๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๘๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๕๘๐๓ เลขที่ดิน ๑๒๕ 
หน้าสํารวจ ๔๕๐ 
ตําบลบางรักใหญ ่ 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 
 

๓-๑-๓๘ ๘/๑๐ 
บริษัท กีธา 

พร๊อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๘๕ 

๑๘๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๕๓๓๗ เลขท่ีดิน ๓๐๒ 
หน้าสํารวจ ๖๔๒๔ 
ตําบลบางรักใหญ ่ 
อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 
 

๓-๑-๕๙ ๖/๑๐ 
บริษัท กีธา 

พร๊อพเพอร์ตีส์ 
จํากัด 

- - 

๑๘๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๐๐๖๗ เลขท่ีดิน ๑๐๕๔ 
หน้าสํารวจ ๑๖๙๐๑ 
ตําบลบางตลาด  
ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)  
จังหวัดนนทบุรี 
 

๑-๐-๒๕ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๑๘๗ และ 
๑๘๘  

๑๘๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๐๐๖๘ เลขท่ีดิน ๑๐๕๘  
หน้าสํารวจ ๑๖๙๐๒ 
ตําบลบางตลาด  
ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)  
จังหวัดนนทบุรี 

๑-๐-๓๔ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
- - 

๑๘๘ 
 
 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๐๐๖๙ เลขท่ีดิน ๑๐๖๐  
หน้าสํารวจ ๑๖๙๐๓ 
ตําบลบางตลาด  
อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ)  
จังหวัดนนทบุรี 
 

๐-๐-๙๖ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๘๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๒๔๐ เลขที่ดิน ๒๕๕ 
หน้าสํารวจ ๑๒๒๔ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒-๒-๗๘ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๑๖๑,๗๐๐,๐๐๐ - 

๑๙๐ 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๘๑๒ เลขที่ดิน ๒๕๑๒ 
หน้าสํารวจ ๔๘๕๒ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๐-๑๙.๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๘๑๓ เลขที่ดิน ๒๑๑๐ 
หน้าสํารวจ ๒๖๘๐๖ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓-๐-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- 
- 

 

๑๙๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๘๑๔ เลขที่ดิน ๒๑๐๘ 
หน้าสํารวจ ๒๖๘๐๗ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓-๐-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๘๑๕ เลขที่ดิน ๒๑๐๙ 
หน้าสํารวจ ๒๖๘๐๘ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓-๑-๘๓ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๙๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๑๑๐๐ เลขที่ดิน ๒๑๐๖ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๘๖ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๓-๐-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๘๕๕ เลขที่ดิน ๒๕๑๓ 
หน้าสํารวจ ๘๐ 
ตําบลคันนายาว (คลองเกร็ด) 
อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

๘-๐-๗๙ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๘๗๘ เลขที่ดิน ๒๑๐๗ 
หน้าสํารวจ ๒๖๘๒๕ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๓-๐-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๑๐๙๔ เลขที่ดิน ๒๑๑๑ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๘๔ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๓-๐-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๐๗๔๐ เลขที่ดิน ๔๔๐๑ 
หน้าสํารวจ ๑๐๘๗ 
ตําบลคันนายาว (คลองเกร็ด) 
อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๐๑ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๑๙๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๐๗๓๙ เลขที่ดิน ๔๔๐๐ 
หน้าสํารวจ ๑๐๘๖ 
ตําบลคันนายาว (คลองเกร็ด) 
อําเภอบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๐๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๗ เลขที่ดิน ๒๔๕  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๔ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๕๙๕/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๕๘,๙๒๕,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๐๙-๒๑๒  

๒๐๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๗๙ เลขที่ดิน ๕๔๗๖ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๑ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๘๔๗/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๐๒-๒๐๗  

๒๐๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๐ เลขที่ดิน ๕๔๗๗ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๒ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๖๕๗/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๐๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๒ เลขที่ดิน ๕๔๗๘ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๓ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๕๕๔/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๐๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๓ เลขที่ดิน ๕๔๗๙ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๔ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๔๙๘/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๐๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๔ เลขที่ดิน ๕๔๘๐ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๕ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๔๒๖/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๐๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๕ เลขที่ดิน ๕๔๘๑ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๖ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๔๐๙/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๐๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๐๙๘๖ เลขที่ดิน ๕๔๘๒ 
หน้าสํารวจ ๒๖๙๐๗ 
ตําบลคันนายาว  
อําเภอคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๐-๔๗๙/๑๐ 
 

บริษัท สริาลัย 
จํากัด 

 
- - 

๒๐๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๖๓๐ เลขที่ดิน ๓๕  
หน้าสํารวจ ๔๔๔ 
ตําบลวงศ์สว่าง  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๔-๒-๒๗/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๕๘,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๐๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๕๔๕๑ เลขท่ีดิน ๒๔๘ 
หน้าสํารวจ ๒๓๗๐๓ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๒๗๙/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๑๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๕๔๕๕ เลขท่ีดิน ๒๔๖ 
หน้าสํารวจ ๒๓๗๐๗ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๖๑๑/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๑๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๑๙ เลขที่ดิน ๒๔๗  
หน้าสํารวจ ๓๐๘ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๓๒๗/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๑๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๘ เลขที่ดิน ๒๔๙  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๕ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๘๑/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๑๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๔ เลขท่ีดิน ๖๖๔ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๕ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๒๙๖,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๑๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๕ เลขท่ีดิน ๖๖๕ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๖ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๖๔,๐๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๑๙ 

๒๑๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๖ เลขท่ีดิน ๖๖๖ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๗ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๑๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๗ เลขท่ีดิน ๖๖๗ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๘ 
ตําบลบางหว้า 
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๖๗,๐๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๑๗ 

๒๑๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๘ เลขท่ีดิน ๖๖๘ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๙ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๓๒ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๑๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๖๙ เลขท่ีดิน ๖๖๙ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๓๐ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 

๒๑๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๗๐ เลขท่ีดิน ๖๗๐ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๓๑ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 
- 
 
 
 

- 

๒๒๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๙๔๗๑ เลขท่ีดิน ๖๗๑ 
หน้าสํารวจ ๑๗๗๓๒ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๒๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๒๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๘๖ เลขที่ดิน ๓๗๗  
หน้าสํารวจ ๑๗๗๒๔ 
ตําบลบางหว้า  
อําเภอภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๐-๘๒ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๒๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๒ เลขที่ดิน ๒๓๕  
หน้าสํารวจ ๓๔๓๙ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๓๕/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๓๘๓,๗๗๕,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๒๓-๒๒๕ 

๒๒๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๙ เลขที่ดิน ๒๕๐  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๖ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๑-๔๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๓๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๒๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๐ เลขที่ดิน ๔๙๑  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๗ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๒-๒๕ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๒๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๘๗๗ เลขที่ดิน ๒๓๔  
หน้าสํารวจ ๕๑๓ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๑-๒๘ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 - 

๒๒๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๔ เลขที่ดิน ๒๔๒  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๑ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๗๔๗/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๑๕๓,๗๕๕,๐๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๒๗ เป็น
ทรัพย์สินตามคําสั่ง  
ที่ ย.๒๒๒/๒๕๕๙ 
รายการที่ ๒๒๘ – 
๒๒๙ 
 

๒๒๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๕ เลขที่ดิน ๒๔๓  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๒ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๒-๒๖/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๒๒๗ – ๓๐๗  
เป็นทรัพย์สินตาม
คําสั่ง ที่ ย.๒๒๒/
๒๕๕๙ รายการที่ 
๒๒๙ – ๓๑๐ 
 
 

๒๒๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๘๖ เลขที่ดิน ๒๔๔  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๓ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 

๐-๑-๕๗๙/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๔,๑๐๕,๔๐๐ 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๔๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๒๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๑ เลขที่ดิน ๒๖๓  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๘ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๒๔/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๗๓,๖๐๐,๘๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๓๐-๒๓๗ 

๒๓๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๒ เลขที่ดิน ๒๖๔  
หน้าสํารวจ ๓๔๔๙ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๑๐๔/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๓ เลขที่ดิน ๒๖๕  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๐ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๑๘๓/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๕ เลขที่ดิน ๒๕๗  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๒ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๓๔/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๖ เลขที่ดิน ๒๕๘  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๓ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๑๑๑/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๗ เลขที่ดิน ๒๕๙  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๔ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๑๖๓/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๓๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๘ เลขที่ดิน ๒๖๐  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๕ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๖๕๒/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๙ เลขที่ดิน ๒๖๑  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๖ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๖๓๒/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๒๐๐ เลขที่ดิน ๒๖๒  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๗ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๑-๖๒๑/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๓๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๙๔ เลขที่ดิน ๒๔๐  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๑ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๐-๕๑/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๖๙๒,๒๐๐ - 

๒๓๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๒๐๑ เลขที่ดิน ๔๘๙  
หน้าสํารวจ ๓๔๕๘ 
ตําบลสามเสนใน  
อําเภอพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๙๑ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๒๐๘,๘๑๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๔๐-๒๔๑ 

๒๔๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๒๕๒ เลขที่ดิน ๒๕๔  
หน้าสํารวจ ๕๗๘ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๑-๖๘ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๔๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๑๖ เลขที่ดิน ๒๕๒  
หน้าสํารวจ ๓๐๕ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๔๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๔๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๕๒๓๔ เลขที่ดิน ๒๕๑  
หน้าสํารวจ ๕๖๘ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๗๓ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๕๔,๖๐๐,๐๐๐ - 

๒๔๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๑๕ เลขที่ดิน ๓๑๐  
หน้าสํารวจ ๓๐๔ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๒-๐-๗๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๑๓๐,๕๐๐,๐๐๐ - 

๒๔๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๑๗ เลขที่ดิน ๒๕๓  
หน้าสํารวจ ๓๐๖ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๐-๕๖ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๑๐,๑๑๐,๐๐๐ - 

๒๔๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๑๘ เลขที่ดิน ๒๕๖  
หน้าสํารวจ ๓๐๗ 
ตําบลบางซื่อฝั่งใต้  
อําเภอบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

๒-๓-๘ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๒๘,๘๐๘,๐๐๐ - 

๒๔๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๔๑๓๗ เลขที่ดิน ๑๐  
หน้าสํารวจ ๑๔๗๕ 
ตําบลคึกคัก  
อําเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 

๑๗-๐-๔๒๒/๑๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๒๕,๑๘๙,๕๔๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๔๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๗๑๖ เลขที่ดิน ๔๕๓๑ 
หน้าสํารวจ ๑๗๓๖๐ 
ตําบลสวนหลวง  
อําเภอสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

๓-๐-๒๗ ๔/๑๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
 

๔๘๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๔๘-๒๔๙ 

๒๔๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๘๓๘ เลขที่ดิน ๖๗๙๙ 
หน้าสํารวจ ๑๘๔๘๕ 
ตําบลสวนหลวง  
อําเภอสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

๐-๒-๗๗ ๑/๑๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

- - 

๒๔๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๖๘๓๙ เลขที่ดิน ๖๘๐๐ 
หน้าสํารวจ ๑๘๔๘๖ 
ตําบลสวนหลวง  
อําเภอสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

๑-๒-๙๓ ๕/๑๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
 

- - 

๒๕๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๙๘ เลขที่ดิน ๘๓  
หน้าสํารวจ ๔๐ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๘-๑-๑๘ ๔/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

๒๘๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๕๑-๒๕๖ 
 

๒๕๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๙๔ เลขที่ดิน ๗๑  
หน้าสํารวจ ๓๖ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๑-๑-๑๕ ๒/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 
- 

- 

๒๕๒ 
 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๕๒๒๓ เลขที่ดิน ๘๔  
หน้าสํารวจ ๒๕๔๒ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๓๔-๐-๙๑ ๖/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 
- 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๔๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๕๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๖๒๕๘ เลขที่ดิน ๒๐๔ 
หน้าสํารวจ ๗๘๓๑ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๐-๓-๗๑ ๘/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 
- 

- 

๒๕๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๖๒๕๙ เลขที่ดิน ๒๐๕ 
หน้าสํารวจ ๗๘๓๒ 
ตําบลรัษฎา 
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๐-๓-๘๐ ๘/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

 
- 

- 

๒๕๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๘๖๒๖๐ เลขที่ดิน ๒๐๖ 
หน้าสํารวจ ๗๘๓๓ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๑-๐-๑๔ ๒/๑๐ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๕๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๔๐๓๑ เลขที่ดิน ๗๐  
หน้าสํารวจ ๖๙๘๖ 
ตําบลรัษฎา  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

๑-๐-๕๑ 
บริษัท สริาลัย 

จํากัด 
 

- - 

๒๕๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๓ เลขที่ดิน ๑๑๒  
หน้าสํารวจ ๑๓๘  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๑-๗๖ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๖๘๘,๐๐๐ - 

๒๕๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๒ เลขที่ดิน ๓๔๕  
หน้าสํารวจ ๑๕๗  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๑-๓๒ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๓๐๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๕๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๓ เลขที่ดิน ๓๔๔  
หน้าสํารวจ ๑๕๘  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม)  
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๓๖ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒๖๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๕ เลขที่ดิน ๓๔๑  
หน้าสํารวจ ๑๖๐  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑-๓-๘๘ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๕๐๐,๐๐๐ - 

๒๖๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๗ เลขที่ดิน ๓๕๘  
หน้าสํารวจ ๑๖๒  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๐-๐๔ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๕๐๒,๕๐๐ - 

๒๖๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๘ เลขที่ดิน ๓๓๖  
หน้าสํารวจ ๑๖๓  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม)  
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๓-๗๓ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๒๐๔,๐๐๐  - 

๒๖๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๗๐ เลขที่ดิน ๑๑๗  
หน้าสํารวจ ๑๗๕  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑-๐-๙๖ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๒๘๘,๐๐๐ - 

๒๖๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๗๑ เลขที่ดิน ๑๑๖  
หน้าสํารวจ ๑๗๖  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๓-๗๒  
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๓๐๐,๐๐๐  - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๖๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๓๕๑๔ เลขที่ดิน ๑๙๗ 
หน้าสํารวจ ๙๒๙  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓-๒-๓๕ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๗๑๗,๕๐๐ - 

๒๖๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๗๙๐ เลขที่ดิน ๓๕๕  
หน้าสํารวจ ๗๙๐  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๐  
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๒๐๐,๐๐๐  - 

๒๖๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๘ เลขที่ดิน ๓๓  
หน้าสํารวจ ๑๔๓  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔-๓-๒๐ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๙๖๐,๐๐๐  - 

๒๖๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๓๙ เลขที่ดิน ๓๗๔  
หน้าสํารวจ ๑๔๔  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐-๐-๖๘ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๐๓๔,๐๐๐ - 

๒๖๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๐ เลขที่ดิน ๓๘๑  
หน้าสํารวจ ๑๔๕  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙-๐-๖๘ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๔,๑๕๐,๐๐๐ 

ราคาประเมินรวมกับ
รายการที่ ๒๗๐ 

๒๗๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๔ เลขที่ดิน ๓๕๓  
หน้าสํารวจ ๑๔๙  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๑-๗๒ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
- - 



 

 
 

แผ่นที ่๔๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๗๑ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๑ เลขที่ดิน ๓๕๖  
หน้าสํารวจ ๑๔๖  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๑-๐  
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๓๐๐,๐๐๐  - 

๒๗๒ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๒ เลขที่ดิน ๓๕๗  
หน้าสํารวจ ๑๔๗  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๓-๒๔   
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๓๖๒,๐๐๐ - 

๒๗๓ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๓ เลขที่ดิน ๓๕๔  
หน้าสํารวจ ๑๔๘  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๐๔ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๖๘๘,๐๐๐ - 

๒๗๔ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๕ เลขที่ดิน ๓๕๖  
หน้าสํารวจ ๑๕๐  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๑-๒๘ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๖๐๐,๐๐๐ - 

๒๗๕ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๔๖ เลขที่ดิน ๓๔๗  
หน้าสํารวจ ๑๕๑  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑-๐-๐๔  
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๒,๒๐๐,๐๐๐ - 

๒๗๖ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๕๕๐ เลขที่ดิน ๓๔๙  
หน้าสํารวจ ๑๕๕  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖-๒-๗๒ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๖๗๐,๐๐๐  

- 
 



 

 
 

แผ่นที ่๔๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ไร่-งาน-ตารางวา) 

ผู้ถือ
กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๗๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๖๖ เลขที่ดิน ๓๕๒  
หน้าสํารวจ ๓๗๕  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๖๔   
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๐๘๒,๐๐๐  - 

๒๗๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๓ เลขที่ดิน ๓๔  
หน้าสํารวจ ๒๑๐ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑๓-๑-๑๐ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๓,๓๑๘,๗๕๐ - 

๒๗๙ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๖๐๔ เลขที่ดิน ๓๕  
หน้าสํารวจ ๒๑๑ 
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๑-๖๐ 
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๓,๐๐๐,๐๐๐  - 

๒๘๐ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๐๙ เลขที่ดิน ๒๐๐  
หน้าสํารวจ ๓๑๘  
ตําบลวัดยม (บ้านขอม) 
อําเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๐-๕๒  
นายธนทัต  

จันทร์สกุลพร 
๑,๔๒๖,๐๐๐  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๔๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๘๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๒ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๗.๖๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 

รายการที่ 
๒๘๑ –  ๖๐๕ 
ต้ังอยู่บนโฉนด
ที่ดินเลขที่ 
๑๖๐๖๐, 
๑๖๓๕๔ 
 

๒๘๒ 
 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๓ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๗.๘๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๔ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๗.๑๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๕ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

๕๗.๒๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๗ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๗.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๘๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๙ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๒๕ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๓๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๘๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๓๘ 
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๖๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๔๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๘๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๔๖ 
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๙๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๕๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๖๕ 
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๐๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๖๘ 
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๕ 
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๖ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๐๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๙๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๐๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๒๙๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๘ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๗๙ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๘.๘๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๘๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๘๘ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๖๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๘๙ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๘๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๐๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๙๑ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๙๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๐๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๙๔ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๓๐๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๙๕ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  
- 

๓๐๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๙๘ 
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๓๐๘ – ๓๖๖ 
เป็นทรัพย์สิน
ตามคําสั่ง ที่ ย.
๒๒๒/๒๕๕๙ 
รายการที่ ๓๑๑ 
– ๓๗๑ 

๓๐๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๐๐ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๐๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๕๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๑๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๐๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๓๑๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๐๕ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๐๙ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๖๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๑๐ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๑๖ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๔๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๑๗ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๑๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๑๘ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๓ 
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๑๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๖.๒๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๕ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๒๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๗ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๒๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๓๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๓๕ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๗๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๓๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๘๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๒๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๓๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๒๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๖๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๕ 
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๙.๑๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๓๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๔๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๕๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๗๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

 
๓๓๖ 

 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๕๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๗๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๕๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๕๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๓๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๖๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๕๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๔๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๖๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๖๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๖๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๑๖๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๔ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๖ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๙ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๔๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๗ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๘ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๙ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๔๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๒๐ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๒๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๒๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๒๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๕๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๒๓ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๓๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๑๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๓๔ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๓๕ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๔๐ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๕๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๔๑ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๑.๓๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๕๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๔๘ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๕๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๑ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๒ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๔ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๙.๑๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๖๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๖๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๓๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐  

๓๖๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๖๕ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐  
- 

๓๖๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๖๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๖๙ 
ช้ันที่ ๔ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๓๖๗ – ๕๖๔  
เป็นทรัพย์สิน
ตามคําสั่ง ที่ ย.
๒๒๒/๒๕๕๙ 
รายการที่ ๓๗๒ 
– ๕๗๐ 

๓๖๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๗๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๖๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๗๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 
 



 

 
 

แผ่นที ่๖๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๗๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๗๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๘๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐  

๓๗๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๘๐ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๑๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๘๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๓๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๘๙ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๙๐ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๙๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๗๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๙๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๙๗ 
ช้ันที่ ๖ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๐๙ 
ช้ันที่ ๖ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๗๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๑๔ 
ช้ันที่ ๖ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๑๕ 
ช้ันที่ ๖ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๑๖ 
ช้ันที่ ๖ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๘๒ 

ห้องชุดเลขที่๓๙๐/๑๑๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๑๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๒๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๒๑ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๒๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๒๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๘๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๓๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๘๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๓๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๑ 
ช้ันที่ ๗ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๐.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๓๙๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๖๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๙.๘๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๔๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๕๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๓๙๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๕๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๖๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๐๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๕๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๒๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๕๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๖๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๑๖๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๒  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๗.๒๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๐๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๓  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๙๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๗.๖๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๐๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗  
ช้ัน ๑ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๙๓.๙๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๑๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๖  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๗  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๒๔  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๒๖  
ช้ัน ๒ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๑๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๓๐  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๑๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๓๗  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๑๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๓๘  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๗.๒๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๒  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๓  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๔ 
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๕  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๘๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๒๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๗  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๘  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๔๙  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๕๐  
ช้ัน ๓ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๑๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๕๓  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๒๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๕๗  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๓๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖๑  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖๒  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๐๖ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖๓  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖๕  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๖๘  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๐  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๓๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๑  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๒ 
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๓  
ช้ัน ๔ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๓๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๖  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๗  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๗๘  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๔๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๘๒  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๘๓  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๘๔  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๘๘  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๘๙  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๐  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๔๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๑  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๔๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๒  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๓  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๗๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๔  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๕  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๐๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๖  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๘.๘๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๕๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๗  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๙๘  
ช้ัน ๕ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๐๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๐ 
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๑  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๒  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๕๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๕  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๗๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๖๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๖  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๗  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๐๘  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑๒  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑๔  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๖๒ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑๖   
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๘๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๖๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑๗  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๑๙  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๘.๙๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๐  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๖ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๖๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๑  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๒  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๙๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๓  
ช้ัน ๖ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๐๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๗๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๗  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๘  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๒๙  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๖ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๐  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๔๙ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๑  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๓๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๒  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๗ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๗๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๓  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๘๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๗๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๔  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๖๗ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๕  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๖๗ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๗  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๘  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๓๙  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๘๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๒  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๘.๙๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๓  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๖ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๕  
ช้ัน ๗ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๗๕.๓๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๖  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๗  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๘๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๘  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๐.๖๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๙๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๔๙  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๐  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๑ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๑  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๐.๔๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๔  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๔ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๕  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๗  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔๙๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๕๘  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๖๘ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๖๓  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๘.๙๓ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๖๔ 
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๖ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๔๙๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๖๕  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๙.๐๕ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๒/๑๖๖  
ช้ัน ๘ อาคารซ ี 
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๗๕.๓๐ 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๐๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๔ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๔๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๗.๒๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๗.๓๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๐ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๗.๓๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๐๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๐๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๑๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๖ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๙ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๐ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๑๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๓ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๔ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๕ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๑๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๖ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๑.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๘๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๒๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๗ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๒๙ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๓๑ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๓๓ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว 
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๓๔ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๓๕ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๙.๑๖ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๒๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๓๗ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๔๑ 
ช้ันที่ ๓ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๔๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๒๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๔๙ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๐ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๑ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๓๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๒ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๓๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๔ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๕ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๕๗ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖๐ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๑๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๓๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖๔ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๓๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖๗ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๖๘ 
ช้ันที่ ๔ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๐ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๑.๒๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๔๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๔ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๕ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๐๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๗๘ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๘๑ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๔๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๘๔ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๕๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๘๖ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๘๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๘๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๘๙ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๐ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๕๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๗ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๘ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๙๙ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๕๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๐๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๖๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๐๔ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๖๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๑ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐  
- 



 

 
 

แผ่นที ่๙๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๖๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๕๖๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๓ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๕๖๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๔ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๕๖๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๕ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๕๖๕ – ๖๐๕  
เป็นทรัพย์สิน
ตามคําสั่ง ที่ ย.
๒๒๒/๒๕๕๙ 
รายการที่ ๕๗๑ 
– ๖๑๑ 

๕๖๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๖ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐  

๕๖๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๗ 
ช้ันที่ ๖ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 
 



 

 
 

แผ่นที ่๙๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๖๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐  

๕๖๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๑๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๒ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๓๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๓๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๙๘  ใน ๒๑๖
 

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๗๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๗ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๒๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี      
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๕๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๘๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๕ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๗๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๙๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๘๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๗ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๓๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๑ 
ช้ันที่ ๗ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๐.๓๒ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๘๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๑๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๘๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๑.๒๔ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๕๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๔๕ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๙๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๔๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๕.๙๘ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๖ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๗ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕๙๘ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๕๙๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๕๐ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๒,๒๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙.๗๙ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๑ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๕๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๔๐.๑๓ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๒ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๖๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๖๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๓ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๖๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๐.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 

- 
 
 

 
 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน 
จํานวน 

 (ตารางเมตร) 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๐๔ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๖๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๑ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๕ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๖๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารดี       
ตําบลลาดพร้าว   
อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๘๗ 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ - 

๖๐๖ 

เงินในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง  
เลขที่บัญชี
๐๙๑๐๒๔๖๓๗๘  
ช่ือบัญชี นางสาวธันยพร  
จันทร์สกุลพร 

- 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

๓๓๙,๐๙๐.๐๙ 
 

ทรัพย์สินรายการ 
ที่ ๖๐๖ – ๖๕๖ 
เป็นทรัพย์สิน
ตามคําสั่ง ที่ ย.
๒๒๒/๒๕๕๙ 
รายการที่ ๖๑๒ 
– ๖๖๒ 

๖๐๗ 

เงินในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขารัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี 
๐๙๑๐๒๕๔๔๑๙ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา 

พร็อพเพอร์ต้ีส์
จํากัด 

๒,๘๒๒,๐๙๙.๕๘ 
 

 

๖๐๘ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขา จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี ่เลขทีบั่ญชี 
๓๗๐๐๖๒๗๑๓๒๕๐๓ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๓๘๓,๙๕๘.๐๗ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๐๙ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขา จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี ่ 
เลขที่บัญชี 
๓๗๐๐๖๒๗๑๔๐๖๐๓  
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑,๓๒๔,๖๗๔.๑๘ 
 

- 

๖๑๐ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน)  
สาขา เซ็นทรลัพระราม ๙  
เลขที่บัญชี 
๕๓๒๒๐๕๙๙๓๑  
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๔๔๕,๕๔๔,๑๓๓.๗๙
 

- 

๖๑๑ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ราชดําริ เลขที่บัญชี  
๐๔๒-๑-๑๓๓๔๒-๕  
ช่ือบัญชี นางสาวสุนีย์  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวสุนีย์ 
จันทร์สกุลพร 

๑๐,๘๒๗.๕๔ 
 

- 

๖๑๒ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ราชดําริ เลขที่บัญชี  
๐๔๒-๒-๒๓๗๓๗-๔  
ช่ือบัญชี นางสาวสุนีย์  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวสุนีย์ 
จันทร์สกุลพร 

๖๑๖,๘๖๙.๔๑ 
 

 
 
- 

 
 
 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๑๓ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยเจริญราษฎร์ ๗ 
เลขที่บัญชี  
๖๗๐-๓-๐๐๖๖๙-๖  
ช่ือบัญชี นางสาวสุนีย์  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวสุนีย์ 
จันทร์สกุลพร 

๕,๐๖๓,๙๒๔.๖๕ 
 

- 

๖๑๔ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยเจริญราษฎร์ ๗ 
เลขที่บัญชี  
๐๑๔-๑-๓๕๘๗๗-๔  
ช่ือบัญชี นายอภิชาติ  
จันทร์สกุลพร 

- 
นายอภิชาติ 
จันทร์สกุลพร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

- 

๖๑๕ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยเจริญราษฎร์ ๗ 
เลขที่บัญชี  
๖๗๐-๓-๐๐๖๗๒-๖  
ช่ือบัญชี นายอภิชาติ  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายอภิชาติ 
จันทร์สกุลพร 

๑๐,๑๒๗,๘๔๙.๓๑ 
 

- 

๖๑๖ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยเจริญราษฎร์ ๗ 
เลขที่บัญชี  
๖๗๐-๓-๐๐๖๗๕-๐  
ช่ือบัญชี นายอภิชาติ  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายอภิชาติ 
จันทร์สกุลพร 

๑๐,๑๒๗,๘๔๙.๒๙ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๑๗ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยเจริญราษฎร์ ๗ 
เลขที่บัญชี  
๖๗๐-๓-๐๐๖๙๒-๐  
ช่ือบัญชี นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

๕,๐๖๓,๙๒๔.๖๕ 
 

- 

๖๑๘ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา เซ็นทรลัพลาซา แก
รนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี 
๘๔๗-๒-๑๗๓๖๐-๐  
ช่ือบัญชี นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

- 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

๙๗,๙๒๗.๗๔ 
 

- 

๖๑๙ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๘๙-๑-๑๒๐๐๕-๒  
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑,๗๖๑,๘๗๖.๐๐ 
 

- 

๖๒๐ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๘๙-๑-๑๒๑๖๐-๑ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๓๓,๓๑๘.๐๐ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๒๑ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๘๙-๑-๑๒๒๐๑-๒ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๒๙๒,๙๕๒.๓๓ 
 

- 

๖๒๒ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๘๙-๑-๑๒๓๒๔-๘ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑๒๗,๕๙๕.๒๔ 
 

- 

๖๒๓ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๐๒-๘-๓๙๗๗๖-๓ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๗๐๐,๐๒๒.๙๕ 
 

- 

๖๒๔ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๐๐๒-๘-๓๙๙๑๔-๖ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๗๑๑,๖๕๑.๖๘ 
 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๒๕ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๘๐๗-๒-๐๖๔๔๔-๖ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๔,๕๙๑,๙๒๕.๓๒ 
 

- 

๖๒๖ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๘๐๗-๒-๑๒๒๐๓-๙ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๙๕๙,๗๒๒.๑๕ 
 

- 

๖๒๗ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๘๐๗-๒-๑๒๒๐๔-๗ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๕,๐๙๒,๐๖๘.๑๖ 
 

- 

๖๒๘ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๘๐๗-๒-๒๐๐๔๓-๙ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๕๙๗,๒๑๓.๕๓ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๐๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๒๙ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สาขา ถนนรัชดาภิเษก  
ห้วยขวาง เลขที่บัญชี  
๘๐๗-๒-๒๒๒๐๘-๔ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑๕๙,๑๘๖.๑๗ 
 

- 

๖๓๐ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๔๐๐๐๑๒๓๒๒๕๑๒  
ช่ือบัญชี นางสาวก่ิงแก้ว  
ลิมปิสุข 
 

- 
นางสาวก่ิงแก้ว 

ลิมปิสุข 
๑๑๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

 
- 

๖๓๑ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา นางเลิ้ง 
เลขที่บัญชี 
๐๒๐๐๕๒๙๔๖๘๖๙  
ช่ือบัญชี นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวธันยพร 
จันทร์สกุลพร 

๒๒,๖๑๖,๔๕๘.๒๐ 
 

- 

๖๓๒ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา นางเลิ้ง 
เลขที่บัญชี 
๐๒๐๐๕๒๙๔๗๒๔๗  
ช่ือบัญชี นางสาวศิริกันยา 
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นางสาวศิริกันยา
จันทร์สกุลพร 

๒๐,๕๑๑,๗๙๗.๑๕ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๓๓ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๔๐๐๐๑๑๔๔๒๖๓๒  
ช่ือบัญชี นายธนทัต  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
๑๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 

 
- 

๖๓๔ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา นางเลิ้ง 
เลขที่บัญชี 
๔๐๐๐๑๗๕๐๐๐๔๒  
ช่ือบัญชี นายธนทัต  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
๑๔,๐๙๗,๐๐๐.๐๐ 

 
- 

๖๓๕ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๔๐๐๐๒๑๒๔๒๖๐๓  
ช่ือบัญชี นายธนทัต  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
- 

๖๓๖ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๐๒๐๐๔๕๑๕๐๕๖๓  
ช่ือบัญชี นายธนทัต  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
๒๐๒,๘๖๖.๑๓ 

 
- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๓๗ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๓๑๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด  
 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๕,๒๒๕,๒๐๐.๒๕ 
 

- 

๖๓๘ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขา บางเขน 
เลขที่บัญชี 
๐๒๐๐๒๖๖๘๙๔๓๘  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 
 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๑๕,๑๕๗.๒๖ 
 

- 

๖๓๙ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี  
๑๗๗-๐-๗๗๙๙๐-๖  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 
 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๖,๙๓๐,๐๐๐.๑๘ 
 

- 

๖๔๐ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๓๘๔-๐-๗๐๙๔๒-๖  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 
 
 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๓,๙๗๔,๔๗๒.๙๕ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๔๑ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๓๘๔-๐-๗๑๓๓๖-๐  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 
 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๑,๗๔๕,๔๒๔.๒๘ 
 

- 

๖๔๒ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๑๗๗-๓-๐๖๕๙๐-๗  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๑๓,๕๓๐.๐๐ 
 

- 

๖๔๓ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๓๘๔-๓-๐๑๗๑๑-๖  
ช่ือบัญชี บริษัท สยาม
อินดิก้า จํากัด 

- 
บริษัท สยาม 
อินดิก้า จํากัด 

๑๙,๙๙๒.๐๐ 
 

- 

๖๔๔ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๐๕๕-๐-๖๑๙๔๙-๘  
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑๐,๔๓๑.๓๙ 
 

- 

๖๔๕ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่บัญชี  
๐๕๕-๓-๐๒๑๗๙-๑  
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๑๗๐,๙๐๙.๓๖ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๔๖ 

เงินในสลากของธนาคาร 
ออมสิน  
สาขา เซ็นทรลัพลาซา  
แกรนด์ พระราม ๙ เลขท่ี
บัญชี ๔๐๐๐๒๕๐๘๘๐๔๐  
ช่ือบัญชี นางสาวสุนีย์  
จันทร์สกุลพร 

- 
นางสาวสุนีย์ 
จันทร์สกุลพร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

- 

๖๔๗ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ออมสิน สาขา  
วัชรพล เลขทีบั่ญชี 
๐๕๔๓๓๐๔๖๖๙๙๓  
ช่ือบัญชี นางกิ่งแก้ว  
ลิมปิสุข 

- 
นางกิ่งแก้ว 
ลิมปิสุข 

๔๓๐,๐๘๑.๑๘ 
 

- 

๖๔๘ 

เงินในสลากของธนาคาร 
ออมสิน สาขา วัชรพล  
เลขที่บัญชี 
๔๐๐๐๑๘๗๖๖๖๕๑  
ช่ือบัญชี นางกิ่งแก้ว  
ลิมปิสุข 

- 
นางกิ่งแก้ว 
ลิมปิสุข 

๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
 

- 

๖๔๙ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ยูโอบี จํากัด (มหาชน)  
สาขา ท็อป รัชดาภิเษก  
เลขที่บัญชี ๘๒๕๑๖๔๘๙๙๙ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๙๕๕,๐๖๕.๑๐ 
 

- 

๖๕๐ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ยูโอบี จํากัด (มหาชน)  
สาขา ท็อป รัชดาภิเษก  
เลขที่บัญชี ๘๒๕๑๖๖๐๒๖๓ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๓,๙๖๒,๐๔๒.๐๗ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๕๑ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๒๓๖๐๒๖๖ 
ช่ือบัญชี นายธนทัต  
จันทร์สกุลพร 
 

- 
นายธนทัต 

จันทร์สกุลพร 
๑,๐๗๔,๓๓๑.๗๒ 

 
- 

๖๕๒ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๒๓๖๓๗๘๕ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๒๐,๒๕๔,๑๓๓.๘๙ 
 

- 

๖๕๓ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน)  
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๒๓๘๐๒๘๒ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๓๕๗,๖๐๓.๙๐ 
 

- 

๖๕๔ 

 
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๒๔๐๑๖๕๖ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 
 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๒๔,๔๒๘.๒๙ 
 

- 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือกรรมสทิธิ์/ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๖๕๕ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๓๐๒๔๕๒๐ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๔๕๘,๒๕๙.๐๐ 
 

- 

๖๕๖ 

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา ซอยโชคชัย ๔ 
เลขที่บัญชี ๑๒๗๓๐๒๕๓๘๐ 
ช่ือบัญชี บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์ จํากัด 

- 
บริษัท กีธา  

พร็อพเพอร์ต้ีส์ 
จํากัด 

๕๗,๘๒๓.๔๔ 
 

- 

๖๕๗ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดิน  
เลขที่ ๓๗๑๘ 
ตําบลบางโคล่  
อําเภอบางคอแหลม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

๓ ไร่ ๘๘  
เศษ ๔ ส่วน ๑๐ 
ตารางวา   

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐ 

ขายรวม ๒ แปลง 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน.

๒๕๕๕ 

๖๕๘ 

ที่ดินตามโฉนดที่ดิน  
เลขที่ ๓๗๒๐ ตําบลบางโคล่  
อําเภอบางคอแหลม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๓ งาน ๑๑ เศษ 
๔ ส่วน ๑๐ 
ตารางวา   

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

ขายรวม ๒ แปลง 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน.

๒๕๕๕ 

๖๕๙ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙2/54 
ช้ันที่ 4 อาคารซี ตําบล
ลาดพร้าว อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.74 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐.00 

รายการที่ ๖๕๙ ถึง  
๖๖๐ ต้ังอยู่บนที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขท่ี 

๑๖๐๖๐, ๑๖๓๕๔ 

 

๖๖๐ 

ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑06 
ช้ันที่ 6 อาคารดี ตําบล
ลาดพร้าว อําเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

28.95 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,2๙๐,๐๐๐.00  

๖๖๑ 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔8.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00 

รายการที่ ๖๖๑ ถึง 
๑,๓๖๒ 

ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 
เลขที่ 4696, 4697, 

4987 

 
 



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

662 

ห้องชุดเลขที่ 999/2 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00 
 
 

 

663 

ห้องชุดเลขที่ 999/3 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600.00  

664 

ห้องชุดเลขที่ 999/4 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.41 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,512,800.00  

665 

ห้องชุดเลขที่ 999/5 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600.00  

666 

ห้องชุดเลขที่ 999/6 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.00 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

 

2,560,000.00  

667 

ห้องชุดเลขที่ 999/7 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00 
 

 

668 

ห้องชุดเลขที่ 999/8 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

669 

ห้องชุดเลขที่ 999/9 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

670 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑0 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

671 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑2 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓1.68 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,534,400.00  

672 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑4 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.16 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,572,800.00  

673 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑5 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

674 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑6 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

675 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑7 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

676 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑8 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

677 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑9 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000.00  

678 

ห้องชุดเลขที่ 999/20 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

679 

ห้องชุดเลขที่ 999/2๑ 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

680 

ห้องชุดเลขที่ 999/22 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200.00  

681 

ห้องชุดเลขที่ 999/23 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

682 

ห้องชุดเลขที่ 999/24 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๑๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

683 

ห้องชุดเลขที่ 999/25 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

684 

ห้องชุดเลขที่ 999/26 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

685 

ห้องชุดเลขที่ 999/27 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

686 

ห้องชุดเลขที่ 999/28 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

687 

ห้องชุดเลขที่ 999/29 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.06 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,564,800.00  

688 

ห้องชุดเลขที่ 999/30 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600.00  

689 

ห้องชุดเลขที่ 999/32 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

690 

ห้องชุดเลขที่ 999/33 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

691 

ห้องชุดเลขที่ 999/34 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

692 

ห้องชุดเลขที่ 999/35 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00 
 

 

693 

ห้องชุดเลขที่ 999/36 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

694 

ห้องชุดเลขที่ 999/37 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

695 

ห้องชุดเลขที่ 999/38 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

696 

ห้องชุดเลขที่ 999/39 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

697 

ห้องชุดเลขที่ 999/40 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

698 

ห้องชุดเลขที่ 999/4๑ 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

699 

ห้องชุดเลขที่ 999/42 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

700 

ห้องชุดเลขที่ 999/43 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

701 

ห้องชุดเลขที่ 999/44 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

702 

ห้องชุดเลขที่ 999/45 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  

703 

ห้องชุดเลขที่ 999/46 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

704 

ห้องชุดเลขที่ 999/47 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

705 

ห้องชุดเลขที่ 999/48 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

706 

ห้องชุดเลขที่ 999/49 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

707 

ห้องชุดเลขที่ 999/50 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

708 

ห้องชุดเลขที่ 999/51 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

709 

ห้องชุดเลขที่ 999/52 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

710 

ห้องชุดเลขที่ 999/53 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

711 

ห้องชุดเลขที่ 999/54 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

712 

ห้องชุดเลขที่ 999/55 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

713 

ห้องชุดเลขที่ 999/56 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

714 

ห้องชุดเลขที่ 999/57 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

715 

ห้องชุดเลขที่ 999/58 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

716 

ห้องชุดเลขที่ 999/59 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

717 

ห้องชุดเลขที่ 999/60 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

718 

ห้องชุดเลขที่ 999/61 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

719 

ห้องชุดเลขที่ 999/62 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

720 

ห้องชุดเลขที่ 999/63 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

721 

ห้องชุดเลขที่ 999/64 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

722 

ห้องชุดเลขที่ 999/65 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  

723 

ห้องชุดเลขที่ 999/66 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

724 

ห้องชุดเลขที่ 999/67 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

725 

ห้องชุดเลขที่ 999/68 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

726 

ห้องชุดเลขที่ 999/69 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

727 

ห้องชุดเลขที่ 999/70 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

728 

ห้องชุดเลขที่ 999/71 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

729 

ห้องชุดเลขที่ 999/72 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม 1     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

730 

ห้องชุดเลขที่ 999/73 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

731 

ห้องชุดเลขที่ 999/74 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

732 

ห้องชุดเลขที่ 999/75 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

733 

ห้องชุดเลขที่ 999/76 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

734 

ห้องชุดเลขที่ 999/77 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

735 

ห้องชุดเลขที่ 999/78 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

736 

ห้องชุดเลขที่ 999/79 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

737 

ห้องชุดเลขที่ 999/80 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

738 

ห้องชุดเลขที่ 999/8๑ 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

739 

ห้องชุดเลขที่ 999/82 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

740 

ห้องชุดเลขที่ 999/83 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

741 

ห้องชุดเลขที่ 999/84 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

742 

ห้องชุดเลขที่ 999/85 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  

743 

ห้องชุดเลขที่ 999/86 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

744 

ห้องชุดเลขที่ 999/87 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

745 

ห้องชุดเลขที่ 999/88 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

746 

ห้องชุดเลขที่ 999/92 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

747 

ห้องชุดเลขที่ 999/93 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

748 

ห้องชุดเลขที่ 999/94 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

749 

ห้องชุดเลขที่ 999/95 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

750 

ห้องชุดเลขที่ 999/96 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

751 

ห้องชุดเลขที่ 999/97 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

752 

ห้องชุดเลขที่ 999/98 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๒๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

753 

ห้องชุดเลขที่ 999/99 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

754 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑00 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

755 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑01 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

756 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑02 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

757 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑03 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

758 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑04 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

759 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑05 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

760 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑06 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

761 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑07 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

762 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑08 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

763 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑09 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

764 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑10 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

765 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑11 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

766 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑12 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

767 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑13 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

768 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑14 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

769 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑15 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

770 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑16 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

771 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑17 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

772 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑18 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

773 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑19 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

774 

ห้องชุดเลขที่ 999/120 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

775 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑21 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

776 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑22 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

777 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑33 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

778 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑34 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

779 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑35 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

780 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑36 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

781 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑37 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

782 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑38 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

783 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑39 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

784 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑40 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

785 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑41 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

786 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑42 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

787 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑43 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

788 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑44 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,200.00  

789 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑45 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  

790 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑46 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

791 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑47 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

792 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑48 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

793 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑49 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

794 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑50 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

795 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑51 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

796 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑52 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

797 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑53 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

798 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑54 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

799 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑55 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

800 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑56 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

801 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑57 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

802 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑58 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

803 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑59 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

804 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑60 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

805 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑61 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

806 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑62 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

807 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑63 
ช้ันที่ 19 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

151.67 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

12,133,600.00  

808 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑64 
ช้ันที่ 19 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

115.45 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

9,236,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

809 

ห้องชุดเลขที่ 999/๑65 
ช้ันที่ 19 อาคารเอสเอ็ม 1   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

152.20 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

12,176,000.00  

810 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔8.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
3,883,200.00 

รายการที่ ๘๑๐ ถึง ๙๒๘ 
ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่ 4696, 4697, 4987 
 

811 

ห้องชุดเลขที่ 997/2 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 

4,580,800.00 
 
 

 

812 

ห้องชุดเลขที่ 997/7 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 

4,522,400.00 
 

 

813 

ห้องชุดเลขที่ 997/9 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 2     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
3,883,200.00  

814 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑0 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 2     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,580,800.00  

815 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑2 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 2     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓1.68 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,534,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

816 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑5 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม 2     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,522,400.00  

817 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑6 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,598,400.00  

818 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑8 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,528,000.00  

819 

ห้องชุดเลขที่ 997/20 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,559,200.00  

820 

ห้องชุดเลขที่ 997/22 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,559,200.00  

821 

ห้องชุดเลขที่ 997/23 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
3,883,200.00  

822 

ห้องชุดเลขที่ 997/24 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๓๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

823 

ห้องชุดเลขที่ 997/25 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

824 

ห้องชุดเลขที่ 997/26 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

825 

ห้องชุดเลขที่ 997/27 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓1.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600.00  

826 

ห้องชุดเลขที่ 997/28 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.41 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,512,800.00  

827 

ห้องชุดเลขที่ 997/30 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.00 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,560,000.00  

828 

ห้องชุดเลขที่ 997/31 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

829 

ห้องชุดเลขที่ 997/33 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

830 

ห้องชุดเลขที่ 997/35 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000.00 
 

 

831 

ห้องชุดเลขที่ 997/39 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

832 

ห้องชุดเลขที่ 997/40 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

833 

ห้องชุดเลขที่ 997/41 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

834 

ห้องชุดเลขที่ 997/42 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

835 

ห้องชุดเลขที่ 997/45 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

836 

ห้องชุดเลขที่ 997/46 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

837 

ห้องชุดเลขที่ 997/47 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

838 

ห้องชุดเลขที่ 997/48 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

839 

ห้องชุดเลขที่ 997/49 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

840 

ห้องชุดเลขที่ 997/50 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

841 

ห้องชุดเลขที่ 997/51 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

842 

ห้องชุดเลขที่ 997/52 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

843 

ห้องชุดเลขที่ 997/53 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

844 

ห้องชุดเลขที่ 997/55 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.00 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,560,000.00  

845 

ห้องชุดเลขที่ 997/56 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

846 

ห้องชุดเลขที่ 997/57 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

847 

ห้องชุดเลขที่ 997/58 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

848 

ห้องชุดเลขที่ 997/59 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

849 

ห้องชุดเลขที่ 997/61 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

850 

ห้องชุดเลขที่ 997/62 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

851 

ห้องชุดเลขที่ 997/63 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

852 

ห้องชุดเลขที่ 997/64 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

853 

ห้องชุดเลขที่ 997/66 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

854 

ห้องชุดเลขที่ 997/67 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

855 

ห้องชุดเลขที่ 997/71 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

856 

ห้องชุดเลขที่ 997/72 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

857 

ห้องชุดเลขที่ 997/73 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

858 

ห้องชุดเลขที่ 997/74 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

859 

ห้องชุดเลขที่ 997/75 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

860 

ห้องชุดเลขที่ 997/79 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

861 

ห้องชุดเลขที่ 997/81 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

862 

ห้องชุดเลขที่ 997/84 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

863 

ห้องชุดเลขที่ 997/85 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

864 

ห้องชุดเลขที่ 997/86 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

865 

ห้องชุดเลขที่ 997/87 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,598,400.00  

866 

ห้องชุดเลขที่ 997/88 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,528,000.00  

867 

ห้องชุดเลขที่ 997/89 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,596,800.00  

868 

ห้องชุดเลขที่ 997/90 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,615,200.00  

869 

ห้องชุดเลขที่ 997/91 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

870 

ห้องชุดเลขที่ 997/92 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

871 

ห้องชุดเลขที่ 997/93 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

872 

ห้องชุดเลขที่ 997/94 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.92 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,633,600.00  

873 

ห้องชุดเลขที่ 997/95 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

874 

ห้องชุดเลขที่ 997/96 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

875 

ห้องชุดเลขที่ 997/98 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

876 

ห้องชุดเลขที่ 997/99 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

877 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑00 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

878 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑01 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓2.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

879 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑02 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

880 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑03 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

881 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑04 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

882 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑05 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

883 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑06 
ช้ันที่ 13 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

884 

ห้องชุดเลขที่ 997/107 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

885 

ห้องชุดเลขที่ 997/108 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

886 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑12 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

887 

ห้องชุดเลขที่ 997/115 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

888 

ห้องชุดเลขที่ 997/116 
ช้ันที่ 14 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

889 

ห้องชุดเลขที่ 997/117 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

890 

ห้องชุดเลขที่ 997/118 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

891 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑19 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

892 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑20 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๔๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

893 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑21 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

894 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑22 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

895 

ห้องชุดเลขที่ 997/123 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

896 

ห้องชุดเลขที่ 997/125 
ช้ันที่ 15 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

897 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑27 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

898 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑28 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000.00  

899 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑29 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.46 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

900 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑30 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

901 

ห้องชุดเลขที่ 997/131 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.37 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600.00  

902 

ห้องชุดเลขที่ 997/132 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.76 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800.00  

903 

ห้องชุดเลขที่ 997/133 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.69 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200.00  

904 

ห้องชุดเลขที่ 997/134 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.93 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400.00  

905 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑35 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000.00  

906 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑36 
ช้ันที่ 16 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

907 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑37 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200.00  

908 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑38 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800.00  

909 

ห้องชุดเลขที่ 997/139 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

910 

ห้องชุดเลขที่ 997/140 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

911 

ห้องชุดเลขที่ 997/141 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  

912 

ห้องชุดเลขที่ 997/142 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.58 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400.00  

913 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑43 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.90 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

914 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑44 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.94 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200.00  

915 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑45 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400.00  

916 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑46 
ช้ันที่ 17 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400.00  

917 

ห้องชุดเลขที่ 997/147 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

49.07 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,925,600.00  

918 

ห้องชุดเลขที่ 997/148 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

50.72 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,057,600.00  

919 

ห้องชุดเลขที่ 997/149 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

68.77 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,501,600.00  

920 

ห้องชุดเลขที่ 997/150 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

66.81 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,344,800.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

921 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑51 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

65.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,279,200.00  

922 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑52 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

66.81 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,344,800.00  

923 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑53 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

69.25 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,540,000.00  

924 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑54 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

50.72 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,057,600.00  

925 

ห้องชุดเลขที่ 997/155 
ช้ันที่ 18 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

49.06 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,924,800.00  

926 

ห้องชุดเลขที่ 997/156 
ช้ันที่ 20 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

151.67 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

12,133,600.00  

927 

ห้องชุดเลขที่ 997/157 
ช้ันที่ 20 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

115.45 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

9,236,000.00  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

928 

ห้องชุดเลขที่ 997/158 
ช้ันที่ 20 อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

152.20 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

12,176,000.00  

929 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200 

รายการที่ ๙๒๙ ถึง ๑,๐๕๒ 
ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่ 4696, 4697, 4987 

 

930 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/2 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

931 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/3 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

932 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/4 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.41 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,512,800  

933 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/5 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

934 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/7 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.5๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,552,400  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

935 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/9 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

936 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑0 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

937 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑1 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓1.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

938 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑3 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓1.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

939 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑4 
ช้ันที่ 3 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.16 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,572,800  

940 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑7 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

941 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑8 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

56.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

942 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑9 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

943 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/20 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  

944 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/2๑ 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.06 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,564,800  

945 

ห้องชุดเลขที่ 997/23 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

4๗.๓๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,788,000  

946 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/24 
ช้ันที่ 4 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

947 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/25 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

948 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/26 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

949 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/29 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.82 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

950 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/31 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

56.53 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400 
 

 

951 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/32 
ช้ันที่ 5 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

952 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/33 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

953 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/34 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

954 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/35 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

955 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/36 
ช้ันที่ 6 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

31.68 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,534,400  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

956 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/41 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.48 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

957 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/43 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.60 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

958 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/44 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  

959 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/45 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๐๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,564,800  

960 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/46 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

31.99 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  

961 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/47 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000  

962 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/48 
ช้ันที่ 7 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  



 

 
 

แผ่นที ่๑๕๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

963 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/50 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

964 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/51 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

3๑.๘๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

965 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/52 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

3๑.๔๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,512,800  

966 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/53 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๘๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

967 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/55 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๕๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,530,400 
 

 

968 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/56 
ช้ันที่ 8 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

969 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/57 
ช้ันที่ ๙ อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

970 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/59 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

971 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/60 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๒     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,534,400 
 

 

972 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/64 
ช้ันที่ 9 อาคารเอสเอ็ม ๓     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

973 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/65 
ช้ันที่ ๑๐ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

974 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/66 
ช้ันที่ ๑๐ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000  

975 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/67 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000 
 

 

976 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/68 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๑.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

977 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/69 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๐๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,564,800 
 

 

978 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/70 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  

979 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/71 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๓๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000 
 

 

980 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/72 
ช้ันที่ 10 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

981 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/73 
ช้ันที่ 1๑ อาคารเอสเอ็ม ๒   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

982 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/74 
ช้ันที่ 1๑ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

983 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/76 
ช้ันที่ 1๑ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๑.๔๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,512,800  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

984 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/77 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๘๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

985 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/78 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๐๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,560,000 
 

 

986 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/80 
ช้ันที่ 11 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

987 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/81 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

988 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/82 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800 
 

 

989 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/83 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

990 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/84 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๑.๖๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,534,400  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

991 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/85 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000 
 

 

992 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/86 
ช้ันที่ 1๒ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๑๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,572,800  

993 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/87 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๕๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400  

994 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/88 
ช้ันที่ 12 อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400 
 

 

995 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/90 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000  

996 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/91 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,528,000  

997 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/92 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000 
 

 



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

998 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/94 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,559,200  

999 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/95 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.35 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000 
 

 

1,000 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/96 
ช้ันที่ 1๓ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

1,001 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/97 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

48.54 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

1,002 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/98 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

57.26 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

1,003 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/99 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๖๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200  

1,004 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑00 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๓๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,005 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑01 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800  

1,006 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑02 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๑.๘๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,545,600  

1,007 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑05 
ช้ันที่ 1๔ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

1,008 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑06 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

1,009 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/107 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๒๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,580,800  

1,010 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/108 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๕๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400  

1,011 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/109 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,012 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/110 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000  

1,013 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑11 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๕๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400  

1,014 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑13 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๕๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400  

1,015 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑14 
ช้ันที่ 1๕ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

1,016 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/115 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

1,017 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/116 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000  

1,018 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/117 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๔๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800 
 

 



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,019 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/118 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200  

1,020 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑19 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๓๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600  

1,021 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑20 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800 
 

 

1,022 

ห้องชุดเลขที่ 997/๑21 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200  

1,023 

ห้องชุดเลขที่ 99ค/๑22 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๙๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400  

1,024 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/123 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๓๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000  

1,025 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/124 
ช้ันที่ 1๖ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,026 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/125 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

1,027 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑27 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๕8 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400  

1,028 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑28 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000  

1,029 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑29 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000  

1,030 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑30 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๕๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,606,400  

1,031 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/131 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,632,000  

1,032 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/132 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.๙๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,635,200  



 

 
 

แผ่นที ่๑๖๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,033 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/133 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๕๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,522,400  

1,034 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/134 
ช้ันที่ 1๗ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓2.๔๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,598,400  

1,035 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑36 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,528,000  

1,036 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑37 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๔๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,596,800  

1,037 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑38 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200  

1,038 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/139 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๓๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,589,600 
 

 

1,039 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/140 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

32.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,620,800  



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,040 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/141 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

32.๖๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,615,200  

1,041 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/142 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

2,634,400  

1,042 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑43 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๗.๓๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,588,000 
 

 

1,043 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑44 
ช้ันที่ 1๘ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๘.๕๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,883,200  

1,044 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑45 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๙.๐๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,924,800  

1,045 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑46 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๐.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

4,057,600  

1,046 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/147 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๖๘.๗๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,501,600  



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,047 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/148 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๖.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,344,800  

1,048 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/149 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๕.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,279,200  

1,049 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/150 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๖.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,344,800  

1,050 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑51 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๙.๒๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

5,540,000  

1,051 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑53 
ช้ันที่ 1๙ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๔๙.๐๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

3,924,800  

1,052 

ห้องชุดเลขที่ 99๕/๑54 
ช้ันที่ ๒๑ อาคารเอสเอ็ม ๓   
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๑๕๒.๒๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
 

12,176,000  

1,053 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๖๐.๓๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,830,400.00  

รายการที ่๑,๐๕๓ ถึง ๑,๑๖๒ 
ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่ 4696, 4697, 4987 



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,054 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,745,600.00    

1,055 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,745,600.00    

1,056 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,745,600.00    

1,057 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,780,800.00    

1,058 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖    
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,488,800.00    

1,059 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗    
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,060 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘    
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,061 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙    
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,062 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,063 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๑  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง     
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,064 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๒  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,065 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๓  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,066 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๔  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,067 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๕  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,068 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๖ 
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๗๓.๗๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
5,901,600.00    

1,069 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๗  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๗๓.๗๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
5,901,600.00    

1,070 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๘  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,071 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๙  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,072 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๐  
ช้ันที่ ๒ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,073 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๑  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,074 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๒  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,075 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๓  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,700,800.00    

1,076 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๔  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,077 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๕  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,078 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๖  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,079 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๗  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,080 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๘  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,081 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๒๙  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,082 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๐  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,083 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๑ ช้ัน
ที่ ๓ อาคารเอ      ตําบลวัง
ทองหลาง    อําเภอวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,084 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๒  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,085 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๓  
ช้ันที่ ๓ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,086 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๔  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,087 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๕  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง     
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,088 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๖  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,703,200.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,089 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๗  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,090 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๘  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,091 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๓๙  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,092 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๐  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,093 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๑  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,094 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๒  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,095 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๓  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,096 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๔  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,097 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๕  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,098 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๖  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,099 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๗  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,100 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๘  
ช้ันที่ ๔ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,101 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๔๙  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,102 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๐  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๗๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,103 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๑  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,700,800.00    

1,104 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๒  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,105 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๓  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,106 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๔  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,107 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๕  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,108 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๖  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,109 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๗  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,110 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๘  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,111 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๕๙  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,112 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๐  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,113 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๑  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,114 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๒  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,115 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๓  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๕๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,844,000.00    

1,116 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๔  
ช้ันที่ ๕ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,689,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,117 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๕  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,118 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๖  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,119 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๗  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,120 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๘  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,121 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๖๙  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,122 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๐  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,123 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๑  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,124 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๒  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,125 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๓  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,126 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๔  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,127 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๕  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,128 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๖  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,129 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๗  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,130 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๘  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,852,000.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,131 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๗๙  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,132 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๐  
ช้ันที่ ๖ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,133 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๑  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,700,800.00    

1,134 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๒  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,135 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๓  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,136 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๔  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,137 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๕  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,138 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๖  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,139 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๗  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,140 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๘  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,141 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๘๙  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,142 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๐  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,143 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๑  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,144 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๒  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,145 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๓  
ช้ันที่ ๗ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,146 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๔  
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,147 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๕  
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,148 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๖  
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,149 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,150 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๘  
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,151 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๙๙  
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,152 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,153 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,154 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,155 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,156 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,157 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,158 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,271,200.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,159 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,160 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,161 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๐๙ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ       
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๐๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
4,800,800.00    

1,162 

ห้องชุดเลขที่ ๙๘๙/๑๑๐ 
ช้ันที่ ๑ อาคารเอ      
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๘๔.๘๔ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์ 

จํากัด 
6,787,200.00    

1,163 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๓๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,830,400.00  

รายการที ่๑,๑๖๓ ถึง ๑,๒๕๔ 
ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่ 4696, 4697, 4987 

1,164 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,745,600.00    

1,165 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,745,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,166 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๓๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,745,600.00    

1,167 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,780,800.00    

1,168 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖    
ช้ันที่ ๑ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๖.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,488,800.00    

1,169 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗    
ช้ันที่ ๒ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,170 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘    
ช้ันที่ ๒ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง       
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,171 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙    
ช้ันที่ ๒ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,172 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐  
ช้ันที่ ๒ อาคารบี           
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๘๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,173 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๑  
ช้ันที่ ๒ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,174 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๓  
ช้ันที่ ๒ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,175 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๖  
ช้ันที่ ๒ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๗๓.๗๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
5,901,600.00    

1,176 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๗  
ช้ันที่ ๒ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๗๓.๗๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
5,901,600.00    

1,177 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๙ 
ช้ันที่ ๓ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,178 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๐  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,179 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๓  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,180 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๕  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,181 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๖  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี           
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,182 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๘  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี           
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,183 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๒๙  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี           
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,184 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๐  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,185 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๑  
ช้ันที่ ๓ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,186 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๒  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,689,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,187 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๓  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,188 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๔  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,189 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๕  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,190 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๖  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,191 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๗  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,192 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๘  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,193 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๓๙  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,194 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๐  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,195 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๑  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,196 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๓  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,197 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๔  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,198 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๕  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,199 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๖  
ช้ันที่ ๔ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,200 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๗  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,201 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๘  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,202 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๔๙  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,700,800.00    

1,203 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๒  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,204 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๓  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,205 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๔  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,206 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๕  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,207 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๖  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,208 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,209 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๘  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,210 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๕๙  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,211 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๐  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,212 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๑  
ช้ันที่ ๕ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,213 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๒  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,214 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๓  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,215 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๔  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,703,200.00    

1,216 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๕  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,217 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๖  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี           
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,218 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๗  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,219 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๘  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,220 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๖๙  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,221 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๐  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,222 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๑  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

 

 
บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 

2,638,400.00    

1,223 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๒  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,224 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๔  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,225 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๕  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,226 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๖  
ช้ันที่ ๖ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,227 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๗  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,228 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๗๙  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,700,800.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,229 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๐  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,230 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๑  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,231 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๒  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,232 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๓  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,233 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๔  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,234 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๕  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,235 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๖  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,236 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๗  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,237 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๘  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๘๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,464,800.00    

1,238 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๘๙  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,239 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๑  
ช้ันที่ ๗ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,240 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๒  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,689,600.00    

1,241 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๓  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,693,600.00    

1,242 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๔  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๓.๗๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,703,200.00    



 

 
 

แผ่นที ่๑๙๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,243 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๕  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,244 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๖  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,289,600.00    

1,245 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๘  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,246 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๙๙  
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,247 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๔.๑๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,728,800.00    

1,248 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    

1,249 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี          
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๙๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,638,400.00    



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,250 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,452,000.00    

1,251 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๓.๓๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,271,200.00    

1,252 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๙๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
2,719,200.00    

1,253 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี         
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๖๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,852,000.00    

1,254 

ห้องชุดเลขที่ ๙๙๑/๑๐๗ 
ช้ันที่ ๘ อาคารบี        
ตําบลวังทองหลาง    
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๐.๓๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ี 

จํากัด 
4,828,000.00    

1,255 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๒.๑๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,972,000.00  

รายการที่ ๑,๒๕๕ ถึง ๑,๓๖๒  
ต้ังอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดิน 

เลขที่ 4696, 4697, 4987 

 

1,256 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๙.๒๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,743,200.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,257 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๒๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,743,200.00   

1,258 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๒๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,743,200.00   

1,259 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๙.๒๙ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,743,200.00   

1,260 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖ 
ช้ันที่ ๑ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๖๒.๑๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา  
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,972,000.00   

1,261 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,262 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,263 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,264 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,265 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,298,400.00   

1,266 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๔ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,267 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๗ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,706,400.00   

1,268 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๘ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๓.๘๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,706,400.00   

1,269 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๒ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,270 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๓ 
ช้ันที่ ๒ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๕.๗๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,460,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,271 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๕ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,272 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๗ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,273 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๘ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,274 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๒๙ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,275 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๐ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,276 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๑ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,277 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๒ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,278 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๓ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,279 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๔ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,280 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๕ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,280 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๖ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,282 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๗ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,283 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๘ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,284 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๓๙ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,285 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๐ 
ช้ันที่ ๓ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๗๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,456,000.00   

1,286 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๒ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,287 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,288 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,289 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๗ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,298,400.00   

1,290 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๘ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,291 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๔๙ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๖  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,292 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๑ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,293 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๒ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,294 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๓ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,295 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๔ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,296 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๖ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00   

1,297 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๗ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,298 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๘ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๕.๗๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,460,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๗  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,299 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๕๙ 
ช้ันที่ ๔ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,613,600.00   

1,300 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๑ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,301 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,302 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,303 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๔ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,304 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๖ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,305 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๘  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,306 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๘ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00   

1,307 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๖๙ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,308 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๐ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,309 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๑ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,310 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๒ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,311 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๓ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,312 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๔ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๐๙  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,313 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๕ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,314 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๖ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๗๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,216,000.00   

1,315 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๗ 
ช้ันที่ ๕ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,613,600.00   

1,316 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๗๙ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,317 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๐ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,318 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๑ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,319 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๐  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,320 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๔ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,321 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๕ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,322 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๖ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,323 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๗ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,324 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๘ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,325 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๘๙ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,326 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๐ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๑  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,327 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๑ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,328 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๒ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00   

1,329 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๓ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,330 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๔ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๗๖ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,460,800.00   

1,331 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๕ 
ช้ันที่ ๖ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๓๒.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,613,600.00   

1,332 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๑ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,296,800.00   

1,333 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๒  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,334 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๙๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,335 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,336 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๑ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,337 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,338 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๔ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00   

1,339 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๕ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,340 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๖ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๓  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,341 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๗ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,342 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๘ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,343 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๐๙ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,344 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๐ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,345 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๑ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,346 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๒ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๗๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,456,000.00   

1,347 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๓ 
ช้ันที่ ๗ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,613,600.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๔  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,348 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,349 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,297,600.00   

1,350 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๑๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๗๓ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,298,400.00   

1,351 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๖๒ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,289,600.00   

1,352 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,353 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๒ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,354 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๓ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   



 

 
 

แผ่นที ่๒๑๕  ใน ๒๑๖

รายการที ่ รายการทรพัย์สิน จํานวน 
ผู้ถือ

กรรมสทิธิ/์ 
ผู้ครอบครอง 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1,355 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๔ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,356 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๕ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,357 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๖ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๘.๙๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,312,000.00   

1,358 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๘ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๒๙.๒๘ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,342,400.00  

1,359 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๒๙ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๒.๖๐ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,208,000.00   

1,360 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๓๐ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 

๕๕.๗๕ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
4,460,000.00   

1,361 

ห้องชุดเลขที่ 99๓/๑๓๑ 
ช้ันที่ ๘ อาคาร ซ ี     
ตําบลวังทองหลาง   
อําเภอวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

๓๒.๖๗ 
ตารางเมตร 

บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร์ต้ีส์

จํากัด 
2,613,600.00   
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