


ล ำดับท่ี ช่ืออำคำรชุด เขต

1 เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ บางคอแหลม
2 คราฟท์ เพลินจิต ปทุมวัน
3 ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์ ยานนาวา
4 เดอะ ทีค สาทร-ลุมพินี ยานนาวา
5 เดอะเชดด์ สาทร 1 ยานนาวา
6 ดิ ยูทีค ลาดพร้าว 26 จตุจักร
7 LEVO 2 ลาดพร้าว 18 จตุจักร
8 อีควิน็อคซ์ พหล-วิภา จตุจักร
9 ลูกาโน ลาดพร้าว 18 จตุจักร

10 ดิ เออบาโน่ จตุจักร
11 เดอะ พรีเว่ จตุจักร
12 แบงค์คอก เฟลิซ วิภาวดี 30 จตุจักร
13 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เฟส 2 จตุจักร
14 ลิปป์ ลาดพร้าว 20 จตุจักร
15 เฮ้าส์ 23 จตุจักร
16 ไอคอนโด เกษตรนวมินทร์ จตุจักร
17 Family Life Condo จตุจักร
18 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 32 จตุจักร
19 คอนโด ยู รัชโยธิน จตุจักร
20 แอล ลอฟท์ รัชดา 19 จตุจักร
21 เอ็ม ลาดพร้าว จตุจักร
22 คอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว จตุจักร
23 เดอะ พรีเว่ รัชดาภิเษก 30 จตุจักร
24 เดอะ ไนน์ คอนโด 3 จตุจักร
25 ฟิล คอนโดมิเนียม รัชดา 36 จตุจักร
26 เย็นสบายดี ลาดพร้าว 15 จตุจักร
27 พรีมิโอ วีโทร จตุจักร
28 แชปเตอร์วัน เดอะ แคมปัส จตุจักร
29 แบซเล่อร์ คอนโดมิเนียม จตุจักร
30 เกษตรวิลล่า ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม จตุจักร
31 สุวรรณภูมิ คอนโดมิเนียม จตุจักร
32 วรุณทิพย์ คอนโดทาวน์ จตุจักร
33 แฟร์วิว คอนโดมิเนียม จตุจักร
34 ประชานิเวศน์คอนโด จตุจักร
35 แจ่มมงคล จตุจักร
36 เดอะเลกาซี วิภาวดี จตุจักร
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37 วิภาวดี สวีท จตุจักร
38 ยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด็งน์ จตุจักร
39 เบญจศรี วิภาวดี จตุจักร
40 โฟร์สตรีทแมนช่ัน จตุจักร
41 สุภาพงษ์ เพลส จตุจักร
42 โชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม จตุจักร
43 คอนแดร์ มณียา จตุจักร
44 เดอะรีเจนซ่ี จตุจักร
45 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด รอยัลสูท จตุจักร
46 แกรนด์ ดานา ทาวเวอร์ จตุจักร
47 พิศวิทย์ เรสซิเด้นท์ จตุจักร
48 รัชดา พาวิเล่ียน จตุจักร
49 รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม จตุจักร
50 บ้านรัชโยธิน จตุจักร
51 พิศวิทย์ ทาวเวอร์ จตุจักร
52 พีท รัชดา คอนโดมิเนียม จตุจักร
53 เพ็ญศิริ เพลซ จตุจักร
54 รัชดาสวีท คอนโดมิเนียม จตุจักร
55 บ้านสวนรัชดา จตุจักร
56 รัชดา เมซอง จตุจักร
57 เซ็นจูร่ี ปาร์ค จตุจักร
58 วณาภิรมย์ เพลส จตุจักร
59 รัชอาภา ทาวเวอร์ จตุจักร
60 บ้านสวนธน (4) เอ จตุจักร
61 บ้านสวนธน (4) เอ เอ จตุจักร
62 วิภาวดี วิว จตุจักร
63 บ้านสมปรารถนา จตุจักร
64 รัชดาวิลล์ จตุจักร
65 ตวันนาเรสซิเด้นท์ 2 อาคารเอ,บี จตุจักร
66 บ้านสวนธน (4) บี จตุจักร
67 บ้านสวนธน (4) ซี จตุจักร
68 อาภาเพลส จตุจักร
69 วิภาวดี อินเตอร์เนช่ันแนลเพลส จตุจักร
70 รัชโยธิน เพลส จตุจักร
71 สาริน เพลส จตุจักร
72 เลิศอุบล สกายไลฟ์ ทาวเวอร์ จตุจักร
73 รัชดา-ชวนชม แมนช่ัน จตุจักร
74 เซ็นทรัล รัชโยธินปาร์ค จตุจักร
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75 เอ็กซ์คลูซีฟ เพลส จตุจักร
76 โครงการรัชวิภา เพลส จตุจักร
77 ไดมอนด์ รัชดาเพลส จตุจักร
78 ปาล์ม สวีท คอนโด จตุจักร
79 ลาเมซอง พหลโยธิน 24 จตุจักร
80 ตวันนาเรสซิเดนส์ 1 จตุจักร
81 บ้านพักผู้พิพากษา จตุจักร
82 ตึกช้าง จตุจักร
83 ลัคก้ี สตาร์ คอนโด จตุจักร
84 บ้านสวนธน (4) ดี จตุจักร
85 ตวันนาเรสซิเด้นท์ 2 อาคารซี จตุจักร
86 เดอะรอยัล วิภาวดี คอนโดมิเนียม จตุจักร
87 บ้านสวนจตุจักร จตุจักร
88 พรหมไพศาล คอนโดมิเนียม จตุจักร
89 เอกบดินทร์ คอนโดมิเนียม จตุจักร
90 ประเสริฐสุข เพลส จตุจักร
91 บ้านพระยาภิรมย์-รัชดา จตุจักร
92 ไดมอนด์ รัชดาเพลส โครงการ 2 จตุจักร
93 บ้านพิมแพร จตุจักร
94 พัฒนฉัตร สวีท จตุจักร
95 โมโนเพลส คอนโดมิเนียม จตุจักร
96 บ้านพระยาภิรมย์-รัชดา 2 จตุจักร
97 ยูไนเต็ด รัชดา ลิฟว่ิง เพลส จตุจักร
98 ศุภาลัยปาร์ค 1 จตุจักร
99 บ้านวิภาวี จตุจักร

100 บ้านประชานิเวศน์ 1 จตุจักร
101 บ้านประชานิเวศน์ 2 จตุจักร
102 บ้านประชานิเวศน์ 3 จตุจักร
103 ตวันนา เอ็กซ์คลูซีฟเฮ้าส์ จตุจักร
104 สายลม สวีท จตุจักร
105 ศุภาลัยปาร์ค 2 จตุจักร
106 เกษตรเรสซิเดนท์ 1 จตุจักร
107 เกษตรเรสซิเดนท์ 2 จตุจักร
108 เนเชอร์ เพลส 1 จตุจักร
109 เนเชอร์ เพลส 2 จตุจักร
110 บ้านสวนธน (4) จี จตุจักร
111 เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร เอ จตุจักร
112 เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร บี จตุจักร
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113 เกษตรเรสซิเดนท์ 3 จตุจักร
114 ศุภาลัยปาร์ค 3 จตุจักร
115 ปิยภิรมย์ จตุจักร
116 เจ.ดับพลิว.เพลส อาคาร ซี จตุจักร
117 เจ.ดับบลิว.เพลส อาคาร ดี จตุจักร
118 THE LIGHT จตุจักร
119 โครงการ ซี เพลส จตุจักร
120 เปรมสิริบูทิคพาร์ค  อาคารบี จตุจักร
121 คอนโดวัน ลาดพร้าว 18 จตุจักร
122 วิลมอร์ จตุจักร
123 คอนโดวัน ลาดพร้าว 15 จตุจักร
124 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารซี จตุจักร
125 เดอะ พอยท์ จตุจักร
126 โฮป แอนด์ กาย คอนโดทาวน์ จตุจักร
127 เดอะ เซสท์ จตุจักร
128 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารอี จตุจักร
129 ไลฟ์ แอด พหล 18 จตุจักร
130 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารดี จตุจักร
131 ซีทู คอนโดมิเนียม จตุจักร
132 รีเจ้นท์โฮม 5 จตุจักร
133 ชาโตว์ อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน พหลโยธิน 30 จตุจักร
134 ไลฟ์ แอด รัชดา จตุจักร
135 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36 จตุจักร
136 ทรี คอนโด ลาดพร้าว 27 จตุจักร
137 จี-วัน คอนโด จตุจักร
138 คอนโดวัน ลาดพร้าว สเตช่ัน จตุจักร
139 เดอะรูม รัชดา-ลาดพร้าว จตุจักร
140 มายคอนโด ลาดพร้าว 27 จตุจักร
141 เอเซ่ รัชดา คอนโดมิเนียม จตุจักร
142 งามวดีเพลส คอนโดมิเนียม จตุจักร
143 วรวรรณ พาร์ค คอนโดมิเนียม จตุจักร
144 ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 จตุจักร
145 เมอร์ราญา เพลส คอนโดมิเนียม จตุจักร
146 บริดจ์ จตุจักร
147 รีเจ้นท์โฮม 6/1 จตุจักร
148 แบงค์คอก เฟลิซ  รัชโยธิน จตุจักร
149 เจ.ดับบลิว.ซิต้ี อาคารบี จตุจักร
150 เจ.ดับบลิว.ซิต้ี อาคารเอ จตุจักร
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151 วินด์ รัชโยธิน จตุจักร
152 เปรมสิริบูทิคพาร์ค อาคารเอ จตุจักร
153 รีเจ้นท์โฮม 6/2 จตุจักร
154 เดอะซ้ีด เตร์เร่ รัชโยธิน จตุจักร
155 ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 จตุจักร
156 มอน่ิงไซด์ ไฮท์ส รัชดา 30 จตุจักร
157 ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร จตุจักร
158 โอไอซี จตุจักร
159 เดอะพีซ แอท ลาดพร้าว 15 จตุจักร
160 สิริเมโทร รัชดา-วิภาวดี จตุจักร
161 ไลฟ์ แอด ลาดพร้าว 18 จตุจักร
162 ลุมพินี เพลส รัชโยธิน จตุจักร
163 ยูดีไลท์ แอท จตุจักร สเตช่ัน อาคาร เอ จตุจักร
164 ยูดีไลท์ แอท จตุจักร สเตช่ัน อาคาร บี จตุจักร
165 เอเบิลส์คอนโด ลาดพร้าว 27 อาคารเอ จตุจักร
166 เอเบิลส์คอนโด ลาดพร้าว 27 อาคารบี จตุจักร
167 เดอะ คีย์ พหลโยธิน จตุจักร
168 ดิ อิสสระ ลาดพร้าว จตุจักร
169 อาสต้า คอนโดมิเนียม จตุจักร
170 ซิม วิภา-ลาดพร้าว จตุจักร
171 เดอะ ไนน์ คอนโดมิเนียม จตุจักร
172 ศุภาลัย ปาร์ค รัชโยธิน จตุจักร
173 ยูคอนโดแอดแยกเกษตร จตุจักร
174 ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-2 จตุจักร
175 624 คอนโดเลต รัชดา 36 จตุจักร
176 ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1 จตุจักร
177 คอนโดมิเนียม LEVO ลาดพร้าว 18 จตุจักร
178 แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร เอ จตุจักร
179 เดอะ เมเป้ิลแอทรัชดา จตุจักร
180 ไวร์ รัชดา 19 จตุจักร
181 ซิต้ี วิลล์ คอนโดมิเนียม จตุจักร
182 แชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส ลาดพร้าว 1 จตุจักร
183 ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 10 จตุจักร
184 ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร จตุจักร
185 โมดิซ ลาดพร้าว 18 จตุจักร
186 ดิ แอล ฟิฟทีน คอนโด จตุจักร
187 ดิ ยูนีค รัชดา 19 จตุจักร
188 ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รัชโยธิน - พหลโยธิน 32 จตุจักร
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189 เดอะ นิช โมโน รัชวิภา จตุจักร
190 เดอะวิลล์ เอ็กซ์เพรส คอนโดมิเนียม จตุจักร
191 ไนท์บริดจ์ ไพร์ม รัชโยธิน จตุจักร
192 ไลฟ์ ลาดพร้าว จตุจักร
193 เมทริส ลาดพร้าว จตุจักร
194 ฟิโล ลาดพร้าว 18 จตุจักร
195 แมสซารีน รัชโยธิน จตุจักร
196 ดิ อิลิแกนท์ ลาดพร้าว 1 จตุจักร
197 มารุ ลาดพร้าว 15 จตุจักร
198 เดอะ เบลกราเวีย รัชดา - ลาดพร้าว 15 จตุจักร
199 ชีวาทัย เกษตร - นวมินทร์ จตุจักร
200 เดอะ คอลเล็ค รัชดา 32 จตุจักร
201 ไนท์บริดจ์ เกษตร โซไซต้ี จตุจักร
202 ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน จตุจักร
203 รีเจ้นท์โฮม 20 บางซ่ือ
204 ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 2 บางซ่ือ
205 ริชพาร์ค @ เตาปูน บางซ่ือ
206 เดอะ ทรี พริวาต้า บางซ่ือ
207 บางซ่ือ คอนโดมิเนียม บางซ่ือ
208 5ดาว คอนโดมิเนียม โครงการ 1 บางซ่ือ
209 เตาปูน แมนช่ัน ทาวเวอร์ เอ บางซ่ือ
210 ประชาช่ืน คอนโดมิเนียม บางซ่ือ
211 ศักด์ิสุภาจิตต์ คอนโดมิเนียม บางซ่ือ
212 เตาปูน แมนช่ัน ทาวเวอร์ บี บางซ่ือ
213 ประชาราษฎร์ แกรนด์ คอนโดทาวน์ บางซ่ือ
214 พรปิยะ แมนช่ัน บางซ่ือ
215 วงศ์สว่างเพลส บางซ่ือ
216 พิบูลย์คอนโดทาวน์ บางซ่ือ
217 เตาปูน แมนช่ัน ทาวเวอร์ ซี บางซ่ือ
218 คัทรียาเพลส บางซ่ือ
219 บ้านสวนนพเก้า บางซ่ือ
220 บ้านประชาช่ืน คอนโดมิเนียม บางซ่ือ
221 กรีนพอยท์ประชาช่ืน บางซ่ือ
222 พิบูลย์คอนโดวิลล์ บางซ่ือ
223 กรีนพอยท์ประชาช่ืน 2 บางซ่ือ
224 บ้านอิงรัก บางซ่ือ
225 พิบูลย์คอนโดวิลล์ อาคาร 3-4 บางซ่ือ
226 ยู ดีไลท์ แอท บางซ่ือ สเตช่ัน บางซ่ือ
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227 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา บางซ่ือ
228 ยู ดีไลท์ 2 @ บางซ่ือ สเตช่ัน บางซ่ือ
229 ริชพาร์ค @ บางซ่อน บางซ่ือ
230 เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-วงศ์สว่าง บางซ่ือ
231 ยูดีไลท์ @ บางซ่อน สเตช่ัน บางซ่ือ
232 เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ บางซ่ือ
233 ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ บางซ่ือ
234 นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ บางซ่ือ
235 กรีเน่คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา เฟส 2 ดอนเมือง
236 เดอะคิวบ์ นอร์ท แจ้งวัฒนะ 12 หลักส่ี
237 โพลิส คอนโด สุขสวัสด์ิ 64 ทุ่งครุ
238 ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู ธนบุรี
239 เดอะ แมท 1 (สาทร - ท่าพระ) ธนบุรี
240 นิช โมโน เจริญนคร ธนบุรี
241 ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13 บางกอกใหญ่
242 เซียล่า จรัญฯ 13 สเตช่ัน บางกอกใหญ่
243 ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย บางกอกน้อย
244 ซัน ซิต้ี คอนโดมิเนียม บางกอกน้อย
245 ดีคอนโด ธาร บางกอกน้อย
246 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร อี บางพลัด
247 ชาโตว์ อินทาวน์ ป่ินเกล้า บางพลัด
248 ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร บางพลัด
249 โมเดิร์น คอนโด บางพลัด อาคาร เอฟ บางพลัด
250 ลุมพินี วิลล์ รามค าแหง 60/2 ซี บางกะปิ
251 ลุมพินี วิลล์ รามค าแหง 60/2 เอ-บี บางกะปิ
252 เดอะเบส พระราม 9 - รามค าแหง บางกะปิ
253 พลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 บางกะปิ
254 แอนนา คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 101 บางกะปิ
255 ยู ดีไลท์ แอท หัวหมาก สเตช่ัน บางกะปิ
256 เดอะคิวบ์ รามค าแหง บางกะปิ
257 แอนนา คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 130 อาคาร 1 บางกะปิ
258 ลิฟว่ิงเนสท์ รามค าแหง บางกะปิ
259 เดอะวัน พลัส คอนโดมิเนียม บางกะปิ
260 เทมโป วัน (พระราม 9-รามค าแหง) บางกะปิ
261 แอนนา คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 130 อาคาร 2 บางกะปิ
262 กุลทอง บางกะปิ
263 วิเศษสุข บางกะปิ
264 หัวหมากคอนโดมิเนียม บางกะปิ
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265 5 กะรัต 1 บางกะปิ
266 ดอนเจดีย์ แมนช่ัน บางกะปิ
267 บิวต้ี การ์เด้นท์ บางกะปิ
268 เกศรี 3 บางกะปิ
269 พูนสินคอนโดทาวน์ บางกะปิ
270 บี.อาร์.คอนโด อาคาร 1 บางกะปิ
271 สินเศรษฐีคอมเพล็กซ์ บางกะปิ
272 สันติสุขการ์เด้นท์ บางกะปิ
273 ราม 12 คอนโดมิเนียม บางกะปิ
274 101 แมนช่ัน บางกะปิ
275 แฮปป้ีแลนด์ ทวินคอนโด 5 ช้ัน บางกะปิ
276 5 กะรัต 2 บางกะปิ
277 บี.อาร์.คอนโด อาคาร 2 บางกะปิ
278 พร้อมคอนโดมิเนียม บางกะปิ
279 5 กะรัต 3 บางกะปิ
280 บางกะปิคอนโดทาวน์ อาคารซี บางกะปิ
281 สันติสุขการ์เด้นท์ 2 บางกะปิ
282 แฮปป้ีแลนด์ ทวินคอนโด 9 ช้ัน บางกะปิ
283 มโนกิตต์ิ คอนโดมิเนียม อาคารเอ บางกะปิ
284 มโนกิตต์ิ คอนโดมิเนียม อาคารบี บางกะปิ
285 สรัณธรคอนโดมิเนียม บางกะปิ
286 บางกะปิคอนโดทาวน์ อาคารเอ บางกะปิ
287 บางกะปิคอนโดทาวน์ อาคารบี บางกะปิ
288 บางกะปิ สวีทโฮม บางกะปิ
289 โกลเด้นฮอร์ส คอนโดมิเนียม บางกะปิ
290 บ้านวดาพาร์ค บางกะปิ
291 ไทยเอเชียการเคหะ บางกะปิ
292 น าโชคการเคหะ บางกะปิ
293 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 1 บางกะปิ
294 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 2 บางกะปิ
295 บางกะปิคอนโดทาวน์ อาคารดี บางกะปิ
296 บางกะปิคอนโดทาวน์ อาคารอี บางกะปิ
297 สินเศรษฐีคอนโดทาวน์ บางกะปิ
298 สุขาภิบาล 3 แมนช่ัน บางกะปิ
299 เอแบคคอนโดทาวน์ อาคารเอ บางกะปิ
300 เอแบคคอนโดทาวน์ อาคารบี บางกะปิ
301 พรหมพิมาน 1 บางกะปิ
302 บ้านสุโขทัย บางกะปิ
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303 เซ็นทรัลเพลซ บางกะปิ
304 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 3 บางกะปิ
305 อิศราคอนโด บางกะปิ
306 บ้านสุโขทัย 2 บางกะปิ
307 ล าสาลี วิลล์ บางกะปิ
308 ร่ืนรมย์คอนโดมิเนียม โครงการ 1 บางกะปิ
309 อดามาสรามค าแหง บางกะปิ
310 เลิศนิมิตร คอนโดเฮ้าส์ บางกะปิ
311 ซิต้ีวิลล่า อาคารดี 1 และ ดี 2 บางกะปิ
312 ซิต้ีวิลล่า อาคารอี 1 และ อี 2 บางกะปิ
313 ล าสาลี ทาวเวอร์ บางกะปิ
314 เรย์มอนด์ ทาวเวอร์ บางกะปิ
315 ทวีทรัพย์คอนโดมิเนียม บางกะปิ
316 แฮปป้ีแลนด์ เรซิเดนซ์ โครงการ 1 บางกะปิ
317 บ้านยุพยงค์ บางกะปิ
318 สินเศรษฐีเรซิเดนซ์ทาวน์ 4 บางกะปิ
319 บางกะปิ แกรนด์คอนโด อาคารเอ บางกะปิ
320 บางกะปิ แกรนด์คอนโด อาคารบี บางกะปิ
321 ลิฟว่ิงเพลส ลาดพร้าว 138 อาคาร 1 บางกะปิ
322 แฮปป้ีแลนด์ เรซิเดนซ์ โครงการ 2 บางกะปิ
323 พรหมพิมาน 2 บางกะปิ
324 ไพรม์ เรียลต้ี รามค าแหง บางกะปิ
325 บางกะปิ เซ็นเตอร์ บางกะปิ
326 แฮปป้ีแลนด์ เรซิเดนซ์ โครงการ 3 บางกะปิ
327 ลิฟว่ิงเพลส ลาดพร้าว 138 อาคาร 2 บางกะปิ
328 แฮปป้ีแลนด์ เรซิเดนซ์ โครงการ 4 บางกะปิ
329 ร่ืนรมย์คอนโดมิเนียม โครงการ 2 บางกะปิ
330 บี.ซี. คอนโดเทล บางกะปิ
331 ล าสาลี แมนช่ัน บางกะปิ
332 ลิฟว่ิงเพลส ลาดพร้าว 138 อาคาร 3 บางกะปิ
333 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารบี และ ซี บางกะปิ
334 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารเอ บางกะปิ
335 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารดี บางกะปิ
336 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารอี และ เอฟ บางกะปิ
337 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารจี และ เอช บางกะปิ
338 พัทธมน คอนโดทาวน์ บางกะปิ
339 ไพรม์ เรียลต้ี รามค าแหง โครงการ 2 บางกะปิ
340 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 1 บางกะปิ
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341 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 2 บางกะปิ
342 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 3 บางกะปิ
343 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 4 บางกะปิ
344 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 5 บางกะปิ
345 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 6 บางกะปิ
346 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 7 บางกะปิ
347 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 8 บางกะปิ
348 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 9 บางกะปิ
349 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 10 บางกะปิ
350 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 11 บางกะปิ
351 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 12 บางกะปิ
352 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 13 บางกะปิ
353 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 14 บางกะปิ
354 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 15 บางกะปิ
355 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 16 บางกะปิ
356 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 17 บางกะปิ
357 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 18 บางกะปิ
358 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 19 บางกะปิ
359 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 20 บางกะปิ
360 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 21 บางกะปิ
361 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 22 บางกะปิ
362 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 23 บางกะปิ
363 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 24 บางกะปิ
364 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 25 บางกะปิ
365 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 26 บางกะปิ
366 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 27 บางกะปิ
367 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 28 บางกะปิ
368 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 29 บางกะปิ
369 เคหะชุมชนคลองจ่ัน 30 บางกะปิ
370 ลุมพินี เซ็นเตอร์ บี บางกะปิ
371 ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอ บางกะปิ
372 เทพมงคลคอนโด บางกะปิ
373 ลิฟว่ิงเพลส ลาดพร้าว 140 บางกะปิ
374 คลองจ่ันเพลส บางกะปิ
375 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ซี บางกะปิ
376 ลุมพินี เซ็นเตอร์ จี บางกะปิ
377 ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอช บางกะปิ
378 ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอฟ บางกะปิ
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379 ลาดพร้าวการ์เด้นท์ บางกะปิ
380 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารเจ บางกะปิ
381 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ดี บางกะปิ
382 อัสสกาญจน์เพลส บางกะปิ
383 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 2 บางกะปิ
384 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 เอ-บี บางกะปิ
385 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 ซี-ดี บางกะปิ
386 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 3 บางกะปิ
387 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 4 บางกะปิ
388 ลุมพินี เซ็นเตอร์ อี บางกะปิ
389 ฝักข้าวโพด 1 บางกะปิ
390 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 5 บางกะปิ
391 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 6 บางกะปิ
392 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 9 บางกะปิ
393 ฝักข้าวโพด 2 บางกะปิ
394 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 8 บางกะปิ
395 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อี-เอฟ บางกะปิ
396 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 จี บางกะปิ
397 เอช.อาร์. เรซิเดนซ์ 5 บางกะปิ
398 ฝักข้าวโพด 3 บางกะปิ
399 อัสสกาญจน์เพลส อาคาร 7 บางกะปิ
400 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารไอ บางกะปิ
401 อัสสกาญจน์เพลส ทวินคอนโด อาคาร 11 บางกะปิ
402 อีลิท เรสซิเด้นท์ บางกะปิ
403 ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ บางกะปิ
404 อัสสกาญจน์เพลส ทวินคอนโด อาคาร 12 บางกะปิ
405 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารเค บางกะปิ
406 อัสสกาญจน์เพลส ทวินคอนโด อาคาร 12 เอ บางกะปิ
407 อัสสกาญจน์เพลส ทวินคอนโด อาคาร 14 บางกะปิ
408 นิรันดร์ซิต้ี ลาดพร้าว 101 อาคารแอล บางกะปิ
409 บ้านศรีนวมินทร์ บางกะปิ
410 ลุมพินี วิลล์ รามค าแหง 44 บางกะปิ
411 เลอ เซ แลส บางกะปิ
412 อินสไปร์ เพลส พระราม 9 บางกะปิ
413 เดอะโฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ บางกะปิ
414 ลุมพินี วิลล์ รามค าแหง 26 บางกะปิ
415 เดอะเวลลิงตัน คอนโดมิเนียม บางกะปิ
416 บ้านเอ้ืออาทรหัวหมาก บางกะปิ
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417 บางกะปิ แกรนด์ คอนโดทาวน์ บางกะปิ
418 เดอะนิช ซิต้ี ลาดพร้าว 130 อาคารเอและอาคารบี บางกะปิ
419 แบงค์คอกฮอไรซอน รามค าแหง บางกะปิ
420 ศุภาลัย ซิต้ี รีสอร์ท รามค าแหง บางกะปิ
421 คอนโดเลต ลาดพร้าว บางกะปิ
422 ดี คอนโด รามค าแหง บางกะปิ
423 เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130 อาคารซีและอาคารดี บางกะปิ
424 บลิซ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 107 บางกะปิ
425 ไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามค าแหง บางกะปิ
426 แอนนา คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 130 อาคาร C บางกะปิ
427 เดอะวันพลัส แกรนด์ รามค าแหง บางกะปิ
428 เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 บางกะปิ
429 เดอะทรี หัวหมาก บางกะปิ
430 ไฮ ลาดพร้าว 130 คอนโด บางกะปิ
431 บี ยู โชคชัย 4 ลาดพร้าว
432 แฮปป้ีคอนโด ลาดพร้าว 101 อาคาร G วังทองหลาง
433 แฮปป้ีคอนโด ลาดพร้าว 101 อาคาร C วังทองหลาง
434 โคลเวอร์ลาดพร้าว 83 วังทองหลาง
435 แฮปป้ี คอนโด ลาดพร้าว 101 อาคาร บี วังทองหลาง
436 ฟรีไอซ์แลนด์ อาคารเอ วังทองหลาง
437 บ้านบดินทร์ เอ๊กซ์คลูซีฟ อาคาร B วังทองหลาง
438 ลาดพร้าวคอนโดมิเนียม วังทองหลาง
439 แฟลตประชากรไทย 1 วังทองหลาง
440 มหาดไทย 1 การ์เด้น วังทองหลาง
441 ชาลีแมนช่ัน 1 วังทองหลาง
442 ชาลีแมนช่ัน 2 เฟส 1 วังทองหลาง
443 รามา ลิฟว่ิง เพลส วังทองหลาง
444 ศรีวราออฟฟิศคอนโด วังทองหลาง
445 มหาดไทย 1 การ์เด้น โครงการ 2 วังทองหลาง
446 บดินทร์ คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
447 ศิริชัย แมนช่ัน วังทองหลาง
448 มหาดไทย คอนโดเทล วังทองหลาง
449 ราม 65 คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
450 ชาลีแมนช่ัน 2 เฟส 2 วังทองหลาง
451 แกรนด์ พาเลซ อาคารเอ วังทองหลาง
452 แกรนด์ พาเลซ อาคารบี วังทองหลาง
453 ธาราเรือนเอก วังทองหลาง
454 บุษรินทร์ คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
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455 ธาราเรือนแก้ว วังทองหลาง
456 สุขเจริญเพลซ อาคาร เอ วังทองหลาง
457 สุขเจริญเพลซ อาคาร บี วังทองหลาง
458 บ้านจุลศักด์ิ วังทองหลาง
459 ศรีวราการ์เด้นคอนโดมิเนียม 1 วังทองหลาง
460 ศรีวราการ์เด้นคอนโดมิเนียม 2 วังทองหลาง
461 ศรีวราการ์เด้นคอนโดมิเนียม 3 วังทองหลาง
462 ศรีวราการ์เด้นคอนโดมิเนียม 4 วังทองหลาง
463 ศรีวราการ์เด้นคอนโดมิเนียม 5 วังทองหลาง
464 การ์เด้นสแควร์คอนโดมิเนียม 1 วังทองหลาง
465 การ์เด้นสแควร์คอนโดมิเนียม 2 วังทองหลาง
466 การ์เด้นสแควร์คอนโดมิเนียม 3 วังทองหลาง
467 คาสซึล คอนโดทาวน์ 1 วังทองหลาง
468 จารุเวศม์แมนช่ัน บางกะปิ
469 บ้านรัชดา วังทองหลาง
470 ลาดพร้าวคอนโดทาวน์ วังทองหลาง
471 บ้านสวนซ่ือตรง 1 วังทองหลาง
472 บ้านสวนซ่ือตรง 2 วังทองหลาง
473 บ้านสวนซ่ือตรง 3 วังทองหลาง
474 บ้านสวนซ่ือตรง 4 วังทองหลาง
475 คาสซึล คอนโดทาวน์ 2 วังทองหลาง
476 มาเมซอง วังทองหลาง
477 คาสซึล คอนโดทาวน์ 3 วังทองหลาง
478 ไดนาสต้ี คอมเพล็กซ์ วังทองหลาง
479 ดี.ซี.ทาวเวอร์ วังทองหลาง
480 ปาล์มม่ี เพลส คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
481 เพ่ิมสุขเรสซิเดนซ์ วังทองหลาง
482 ปรางค์ทิพย์ วังทองหลาง
483 ลาดพร้าวคอนโดทาวน์ โครงการ 2 วังทองหลาง
484 ไดนาสต้ี คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
485 ดุลิยา พาวิลเล่ียน อาคาร เอ วังทองหลาง
486 บุญพิทักษ์คอนโด วังทองหลาง
487 ป.ธนาทาวเวอร์ 1 วังทองหลาง
488 บดินทร์ คอนโดโฮม วังทองหลาง
489 สตูดิโอ วัน วังทองหลาง
490 รุ่งเรืองคอนโดทาวน์ วังทองหลาง
491 รุ่งเรืองคอนโดทาวน์ โครงการ 2 วังทองหลาง
492 ดุลิยา พาวิลเล่ียน อาคาร บี วังทองหลาง
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493 เทพลีลา คอนโดทาวน์ วังทองหลาง
494 ซิต้ี วิลล่า อาคาร เอฟ 1, เอฟ 2 วังทองหลาง
495 ซิต้ี วิลล่า อาคาร จี 1, จี 2 วังทองหลาง
496 บดินทร์ สวีท โฮม วังทองหลาง
497 แฮมป์ตัน เพลส วังทองหลาง
498 บดินทร์ สวีท โฮม โครงการ 2 วังทองหลาง
499 ที เอ็น บี คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
500 124 ไพรเวซ่ี คอนโดมิเนียม วังทองหลาง
501 วิลเลจ อินทาวน์ วังทองหลาง
502 บ้านกฤษกร วังทองหลาง
503 ราม 53 เพลส วังทองหลาง
504 สตูดิโอ โซน วังทองหลาง
505 เพ่ิมสุขเรสซิเดนซ์ โครงการ 2 วังทองหลาง
506 แกรนด์ พาร์ค ทาวน์ วังทองหลาง
507 แกรนด์ พาร์ค ทาวน์ อาคารบี วังทองหลาง
508 ป.ธนาทาวเวอร์ 2 วังทองหลาง
509 บ้านบดินทร์ อาคาร 2 วังทองหลาง
510 บ้านบดินทร์ อาคาร 3 วังทองหลาง
511 บ้านบดินทร์ อาคาร 4 วังทองหลาง
512 บ้านบดินทร์ อาคาร 5 วังทองหลาง
513 แกรนด์ พาร์ค ทาวน์ อาคารซี วังทองหลาง
514 นภาวาริน วังทองหลาง
515 คอมมูน 80 วังทองหลาง
516 บ้านสวนวังทองหลาง วังทองหลาง
517 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา - รามค าแหง วังทองหลาง
518 เจ.ดับบลิว.บูเลอวาร์ด อาคารเอ และ อาคารบี วังทองหลาง
519 อัสสกาญจน์ เพลส โครงการลาดพร้าว วังทองหลาง
520 แฮปป้ีคอนโด ลาดพร้าว 101 อาคาร เอช วังทองหลาง
521 แฮปป้ีคอนโด ลาดพร้าว 101 อาคาร ดี และ อาคาร อี วังทองหลาง
522 วิลล่า ชยา วังทองหลาง
523 ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 วังทองหลาง
524 บ้านบดินทร์ เอ็กซ์คลูซีฟ อาคาร A วังทองหลาง
525 แอทโมซ รัชดา-ห้วยขวาง วังทองหลาง
526 ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร วังทองหลาง
527 แกรนด์ คอนโดมิเนียม วุฒากาศ 57 จอมทอง
528 เอลลิโอ สาทร - วุฒากาศ จอมทอง
529 EASE พระราม 2(2) บางขุนเทียน
530 เดอะ เบส สะพานใหม่ บางเขน
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531 แม็กนิกซ์ รามอินทรา 21 บางเขน
532 เดอะคิวบ์ พลัส พหลโยธิน 56 สายไหม
533 รีช พหลโยธิน 52 สายไหม
534 ดิ ออริจ้ิน พหล - สะพานใหม่ สายไหม
535 แอนนา คอนโดมิเนียม นวมินทร์ 85 บึงกุ่ม
536 เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม
537 โคคูณ พระราม 9 สวนหลวง
538 ไอคอน สุขุมวิท 77 สวนหลวง
539 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ สวนหลวง
540 ริธ่ึม สุขุมวิท 44/1 คลองเตย
541 คิวบ์ สุขุมวิท 46 คลองเตย
542 ไทดีดีลักซ์ คลองเตย
543 แอสปาย สุขุมวิท 48 คลองเตย
544 เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12 คลองเตย
545 ทราพิโซ สุขุมวิท 16 คลองเตย
546 คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 คลองเตย
547 ทรี คอนโด เอกมัย คลองเตย
548 เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34 คลองเตย
549 โฟคัส เพลินจิต คลองเตย
550 เดอะ ลุมพินี 24 คลองเตย
551 เมโทร ลักซ์ พระราม 4 คลองเตย
552 ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 50 คลองเตย
553 ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42 คลองเตย
554 ไซมิส เอ็กซ์คลูชีพ 42 คลองเตย
555 ไซมิส สุขุมวิท 48 คลองเตย
556 ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 คลองเตย
557 โอกะ เฮ้าส์ คลองเตย
558 ดิ เอส สุขุมวิท 36 คลองเตย
559 เดอะรูม สุขุมวิท 38 คลองเตย
560 ไอคอนโด สุขุมวิท 103 บางนา
561 ไอคอนโด สุขุมวิท 105-2 บางนา
562 เดอะนิช โมโน บางนา อาคาร ซี และ อาคาร ดี บางนา
563 เดอะ ทีค บางนา บางนา
564 อะพูล คอนโด บางนา
565 แมนฮัดตัน พาร์ค เรสสิเด้นท์ เซส บางนา
566 ดิ เอ็กซ์เซล แบร่ิง บางนา
567 ไอ คอนโด สุขุมวิท 105-3 บางนา
568 เดอะ สกาย สุขุมวิท บางนา
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569 วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105 บางนา
570 บียอนด์ สุขุมวิท บางนา
571 ดิ เอ็กซ์เซล ไฮด์เวย์ บางนา
572 มีสไตล์ (สุขุมวิท-บางนา) บางนา
573 โอกาส 105 คอนโดมิเนียม บางนา
574 คันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี บางนา
575 คันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร บี บางนา
576 คันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ บางนา
577 เคหะชุมชนบางนา 2 บางนา
578 เคหะชุมชมบางนา 1 บางนา
579 ซันชายน์ คอนโดมิเนียม บางนา
580 ซิต้ีโฮม ศรีนครินทร์ บางนา
581 ซิต้ีโฮม สุขุมวิท 1 บางนา
582 ซิต้ีโฮม สุขุมวิท 2 บางนา
583 เซ็นทรัลซิต้ี นอธ-เซาท บางนา
584 เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 บางนา
585 เซนส์ สุขุมวิท บางนา
586 เดอะกรีนเพลส บางนา
587 เดอะพาร์คแลนด์ 1 บางนา
588 เดอะพาร์คแลนด์ 2 บางนา
589 เดอะพาร์คแลนด์ 3 บางนา
590 เดอะพาร์คแลนด์ 4 บางนา
591 เดอะพาร์คแลนด์ 5 บางนา
592 เดอะพาร์คแลนด์ 6 บางนา
593 เดอะพาร์คแลนด์ 7 บางนา
594 เดอะวิลเลจ บางนา
595 ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ บางนา
596 ทิพย์ธานีเรสซิเดนซ์ บางนา
597 ทุ่งสาธิต บางนา
598 นครธนซิต้ี บางนา
599 นิรันดร์คอนโดมิเนียม 11 บางนา
600 นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 9 บางนา
601 นิรันดร์คอนโด 7 บางนา
602 นิรันดร์คอนโดมิเนียม 1 เอ บางนา
603 นิรันดร์คอนโดมิเนียม 6 เอ,บี บางนา
604 บางนา เรสซิเด้นซ์ บางนา
605 บางนาคอมเพล็กซ์ เรสซิเดนเช่ียล บางนา
606 บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ บางนา
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607 บางนาธานี บางนา
608 บางนาเพลซ บางนา
609 บ้านร่ืนรมย์-บางนา บางนา
610 บ้านศรีพรรณ บางนา
611 บ้านสวนลาซาล (อาคาร 1,2) บางนา
612 บ้านสวนลาซาล 2 (อาคาร 3,4,5) บางนา
613 บ้านสวนลาซาล 3 (อาคาร 6,7) บางนา
614 บ้านสวนลาซาล 4 (อาคาร 8,9) บางนา
615 บ้านสวนลาซาล 5 อาคาร 10,11 บางนา
616 บ้านอุดมสุข คอนโดมิเนียม บางนา
617 บ้านอุดมสุข คอนโดมิเนียม 2 บางนา
618 ปาล์มคอนโดทาวน์ 1 บางนา
619 ปาล์มคอนโดทาวน์ 2 บางนา
620 ปาล์มคอนโดทาวน์ 3 บางนา
621 ปาล์มคอนโดทาวน์ โครงการ 5 บางนา
622 เย็นจิตต์ บางนา
623 ร่วมน้ าใจ บางนา
624 รีเจ้นท์โฮม 7/1 บางนา
625 รีเจ้นท์โฮม 7/2 บางนา
626 รุ่งทิพย์คอนโด บางนา
627 ลาซาล พาร์ค คอนโดมิเนียม อาคาร ซี บางนา
628 ลาซาล พาร์ค คอนโดมิเนียม อาคาร ดี บางนา
629 ลาซาล พาร์ค อาคาร บี บางนา
630 ลาซาล พาร์ค อาคาร เอ บางนา
631 ลาซาลคอนโดมิเนียม บางนา
632 ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบร่ิง บางนา
633 ศิวลีคอนโดมิเนียม บางนา
634 สยามคอนโดทาวน์ โครงการ 1 บางนา
635 สยามคอนโดทาวน์ โครงการ 2 บางนา
636 สุพัตรา คอนโดเทล บางนา
637 อีส ทาวเวอร์ บางนา
638 อุดมทรัพย์คอนโดมิเนียม บางนา
639 อุดมสุข บางนา
640 อุดมสุขทาวเวอร์ บางนา
641 เอช.เทล.คอร์ท บางนา
642 เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์ บางนา
643 เอสแอนด์เอส สุขุมวิท บางนา
644 แอ็บสแตร็กส์ สุขุมวิท 66/1 เดอะซัน บางนา
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645 แอ็บสแตร็กส์ สุขุมวิท 66/1 เดอะมูน บางนา
646 ไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม บางนา
647 ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 บางนา
648 เอลลิโอ เดล เนสท์ บางนา
649 เวร่ี ลาซาล คอนโดมิเนียม บางนา
650 โดว์เช่ ลาซาล บางนา
651 ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์ พอยท์ บางนา
652 เดคโค อาร์เต้ คอนโดมิเนียม อาคาร ดี บางนา
653 ดิ ออริจ้ิน สุขุมวิท 105 บางนา
654 เอสเพน คอนโด เฟส ซี บางนา
655 เดคโค อาร์เต้ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ บางนา
656 เดคโค อาร์เต้ คอนโดมิเนียม อาคาร บี บางนา
657 ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 เฟส 2 พระโขนง
658 ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซี พระโขนง
659 เดอะล้ิงค์ วาโน 64 พระโขนง
660 รีเจ้นท์ ออคิด คอนโด พระโขนง
661 รีเจ้นท์โฮม 19 พระโขนง
662 เอลลิโอ เดล เรย์ พระโขนง
663 เอลลิโอ สุขุมวิท 64 พระโขนง
664 ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท บี พระโขนง
665 เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม พระโขนง
666 บี รีพับบลิค สุขุมวิท 101/1 พระโขนง
667 เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 64 พระโขนง
668 รีเจ้นท์โฮม 22 พระโขนง
669 ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1-1 พระโขนง
670 ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 64 พระโขนง
671 ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 64A พระโขนง
672 ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารดี พระโขนง
673 เดอะ ซีร่ีย์ อุดมสุข พระโขนง
674 นิรันดร์คอนโด 3 พระโขนง
675 นิรันดร์คอนโดมิเนียม 2 อาคาร T พระโขนง
676 ควินน์ สุขุมวิท 101 พระโขนง
677 ไซมิส สุขมวิท 87 พระโขนง
678 ไฮ สุขุมวิท 93 คอนโด พระโขนง
679 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี พระโขนง
680 ไซมิส เธอร์ต้ี ไนน์ วัฒนา
681 ไฮด์ สุขุมวิท วัฒนา
682 เลอโคเต้ ทองหล่อ 8 วัฒนา
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683 แบงค์คอก เฟลิซ สุขุมวิท 69-2 วัฒนา
684 ลาร์ซิตต้า เพ้นท์เฮ้าส์ แอท ทองหล่อ 8 วัฒนา
685 คิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79 วัฒนา
686 เอชคิว วัฒนา
687 อัพ เอกมัย วัฒนา
688 มิราจ สุขุมวิท คอนโดมิเนียม วัฒนา
689 ดาวน์ทาวน์ 49 คอนโดมิเนียม วัฒนา
690 คลองตันคอนโดมิเน่ียม วัฒนา
691 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม (เลขท่ี 8) วัฒนา
692 ไทปิงทาวเวอร์ส วัฒนา
693 แกรนด์วิลเฮ้าส์ 2 วัฒนา
694 ร่ืนฤดีคอนโดมิเนียม วัฒนา
695 คฤหาสน์ทองทิพย์ วัฒนา
696 ญาดา เรสซิเดนเชียลคอนโดมิเนียม วัฒนา
697 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ วัฒนา
698 อินเตอร์ทาวเวอร์ วัฒนา
699 เอส.พี. แมนช่ัน วัฒนา
700 เจ แอนด์ เจ ทาวเวอร์ วัฒนา
701 มาโณ ทาวเวอร์ วัฒนา
702 เดอะเพรสทีจ 49 วัฒนา
703 คาสซึลฮิล แมนช่ัน วัฒนา
704 ไอคอน 1 คอนโดมิเนียม วัฒนา
705 บ้านมิตรา วัฒนา
706 สุขุมวิทเฮ้าส์ วัฒนา
707 เซ็นจูร่ีไฮทส์ 1 วัฒนา
708 เกียรติธานีซิต้ีแมนช่ัน วัฒนา
709 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด คอนโดมิเนียม วัฒนา
710 เดอะคอนคอร์ด วัฒนา
711 ทาวเวอร์ พาร์ค วัฒนา
712 พี. เอส. ทาวเวอร์ วัฒนา
713 บ้านพร้อมพงษ์ วัฒนา
714 โมเดอร์น ทาวน์  วัฒนา
715 โอเรียลเต็ลทาวเวอร์ วัฒนา
716 ฟิฟต้ีฟิฟ ทาวเวอร์ วัฒนา
717 ทองหล่อทาวเวอร์ วัฒนา
718 รีเจ้นท์ ออน เดอะ ปาร์ค 2 วัฒนา
719 เบเวอร์ล่ี ทาวเวอร์ วัฒนา
720 เลอพรีเมียร์ 1 วัฒนา
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721 พี.บี.เพนท์เฮ้าส์ 1 วัฒนา
722 ดิแฮบิแทท วัฒนา
723 วัฒนาไฮทส์ วัฒนา
724 ปาร์คอเวนิว ออฟฟิต พลาซ่า วัฒนา
725 ไอคอน 2 คอนโดมิเนียม วัฒนา
726 พาสนาการ์เด้น วัฒนา
727 อาคาดาเมียร์ แกรนด์ ทาวเวอร์ วัฒนา
728 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค คอนโดมิเนียม วัฒนา
729 เพรสทิจ ทาวเวอร์ส วัฒนา
730 ดี.เอส.ทาวเวอร์ 1 วัฒนา
731 ซีทีไอ พลาซ่า วัฒนา
732 ลิเบอร์ต้ี พาร์ค วัฒนา
733 ปาวา ทาวเวอร์ (Centre Point Residence Phromphong) วัฒนา
734 ริชมอนด์ พาเลส วัฒนา
735 ลา คาสเคด คอนโดมิเนียม วัฒนา
736 ชัยพฤกษ์ เพลส วัฒนา
737 รีเจ้นท์ ออนเดอะปาร์ค 3 วัฒนา
738 เสริมมิตร ทาวเวอร์ วัฒนา
739 ลาสโคลินาส วัฒนา
740 บ้านสวนเพชร พร้อมพงศ์ คอนโดมิเนียม วัฒนา
741 ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม วัฒนา
742 ดี.เอส.ทาวเวอร์ 2 วัฒนา
743 สนิทบรรสาน สุขุมวิท วัฒนา
744 โอเช่ียนทาวเวอร์ 2 วัฒนา
745 คาซ่า วีว่า วัฒนา
746 แม็กซ์ วิน วัฒนา
747 33 ทาวเวอร์ วัฒนา
748 ศิริสวัสด์ิ แมนช่ัน 1 วัฒนา
749 พี.บี. เพนท์เฮ้าส์ 2 วัฒนา
750 ศุภาลัย เพลส วัฒนา
751 เลอร์ พรีเมียร์ 2 วัฒนา
752 ยูไนเต็ด ทาวเวอร์ วัฒนา
753 พี. บี. ทาวเวอร์ วัฒนา
754 เอ็มไพร์ เฮ้าส์ วัฒนา
755 สุขุมวิท สวีท  วัฒนา
756 เอส เอส พี ทาวเวอร์ วัฒนา
757 เฟิร์ส ทาวเวอร์ วัฒนา
758 ทัสโก้ ทาวเวอร์ (เจ ซี ทาวเวอร์) วัฒนา

หน้า 20 จาก 32



ล ำดับท่ี ช่ืออำคำรชุด เขต

759 เดอะวินน่ิง ทาวเวอร์ วัฒนา
760 นิวแลนด์ วัฒนา
761 เอกมัย เพลส วัฒนา
762 เบฟเวอร์ร่ี ฮิลล์ แมนช่ัน วัฒนา
763 มีสุวรรณ ทาวเวอร์ วัฒนา
764 เดอะ พานาช วัฒนา
765 เอ็กซ์เทล เซ็นเตอร์ วัฒนา
766 39 สูท วัฒนา
767 แฮปป้ีเพลส ทาวเวอร์ วัฒนา
768 ซิต้ี สตูดิโอ วัฒนา
769 พร้อมพรรค การ์เด้นส์ คอนโดมิเนียม วัฒนา
770 โฮมเพลส ออฟฟิศ บิลด้ิง วัฒนา
771 เดอะ การ์เด้นท์ เพลส วัฒนา
772 ซิต้ี รีสอร์ท สุขุมวิท 39 วัฒนา
773 15 สูท วัฒนา
774 49 สวีส วัฒนา
775 มนทิรา วัฒนา
776 ซิต้ี รีสอร์ท สุขุมวิท 49 วัฒนา
777 คาลิสต้า แมนช่ัน วัฒนา
778 เอกมัยคอนโดทาวน์ วัฒนา
779 รอยัล คาสเทิล สุขุมวิท วัฒนา
780 อาเซ่ียน ทาวเวอร์ วัฒนา
781 อโศก เพลซ วัฒนา
782 ไพรม แมนช่ัน วัฒนา
783 ลิเบอร์ต้ี พาร์ค 2 วัฒนา
784 จิตรวารี คอนโดมิเนียม วัฒนา
785 พระโขนงคอนโด วัฒนา
786 ที พี เจ คอนโดมิเนียม วัฒนา
787 ริน เฮ้าส์ วัฒนา
788 สรชัย วัฒนา
789 ท๊อปวิว ทาวเวอร์ วัฒนา
790 พาร์ค เพลินจิต วัฒนา
791 บ้านสุขสันต์ วัฒนา
792 บ้านจันทร์ วัฒนา
793 เรนทรี วิลล่า วัฒนา
794 อโศก ทาวเวอร์ส วัฒนา
795 บ้านสิริ สุขุมวิท ซอย 13 วัฒนา
796 เออร์บานา สุขุมวิท 15 วัฒนา
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797 ไพรม แมนช่ัน 2 วัฒนา
798 พลัส 67 คอนโดมิเนียม วัฒนา
799 ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 วัฒนา
800 แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 วัฒนา
801 เดอะแบงค็อค สุขุมวิท 61 วัฒนา
802 เดอะพีคส์ สุขุมวิท 15 วัฒนา
803 แกรนด์เฮอริเทจ ทองหล่อ วัฒนา
804 49 พลัส คอนโดมิเนียม วัฒนา
805 ไพรม แมนช่ัน พร้อมศรี วัฒนา
806 เดอะคาโดแกน วัฒนา
807 วัฒนาสวีท วัฒนา
808 อเวนิว 61 คอนโดมิเนียม วัฒนา
809 เดอะแบงค็อค สุขุมวิท 43 วัฒนา
810 โนเบิล ออรา คอนโด วัฒนา
811 เดอะ โฟรต้ีไนน์ พลัสทู คอนโดมิเนียม วัฒนา
812 บลอสซ่ัม วิลล์ วัฒนา
813 เฟรเกรนท์ 71 คอนโดมิเนียม วัฒนา
814 ฟูลเลอตัน สุขุมวิท วัฒนา
815 ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส วัฒนา
816 เทิร์นเบอร่ี วัฒนา
817 เดอะ ไฮท์ วัฒนา
818 เลอ รัฟฟิเน่ ชุมพูนุท วัฒนา
819 บ้านสราญ วัฒนา
820 ฮาร์โมนี ลีฟว่ิง สุขุมวิท 15 วัฒนา
821 สุขุมวิท ซิต้ี รีสอร์ท วัฒนา
822 บ้านอานันดา วัฒนา
823 เดอะ เทรนด้ี วัฒนา
824 เดอะรูม สุขุมวิท 79 วัฒนา
825 บ้านสิริเธอร์ต้ีวัน คอนโดมิเนียม วัฒนา
826 คอนโดวัน สุขุมวิท 67 คอนโดมิเนียม วัฒนา
827 เดอะ เมดิสัน วัฒนา
828 เจ.เจ.แมนช่ัน วัฒนา
829 ไพรม แมนช่ัน สุขุมวิท 31 วัฒนา
830 เดอะมาสเตอร์ เซ็นเธร่ียม วัฒนา
831 ดิ โอลีแอนเดอร์ วัฒนา
832 ดิอัลโคฟ 49 วัฒนา
833 ดี แอล วี ทองหล่อ 20 วัฒนา
834 เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ วัฒนา
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835 เดอะไรซ์ วัฒนา
836 วิสต้า การ์เด้นท์ วัฒนา
837 เดอะนิช สุขุมวิท 49 วัฒนา
838 เลอรัฟฟิเน่ ชมพูทวีป วัฒนา
839 เลอร์โคซ่ี วัฒนา
840 ทริสท่ัน คอนโดมิเนียม วัฒนา
841 วินเซ็นเต้ วัฒนา
842 วินด์ สุขุมวิท 23 วัฒนา
843 ดี 65 คอนโดมิเนียม วัฒนา
844 ดิ แอมมิธิส 39 วัฒนา
845 โนเบิล โซโล วัฒนา
846 ไลฟ์ แอด สุขุมวิท 67 วัฒนา
847 เดอะไพร์ม 11 วัฒนา
848 59 เฮอริเทจ วัฒนา
849 บ้านบรรณาวรรณ วัฒนา
850 ไลฟ์ แอด สุขุมวิท วัฒนา
851 ยูโรคลาสสิค คอนโดมิเนียม วัฒนา
852 ดี 65 คอนโดมิเนียม A วัฒนา
853 วิลล่า สิกขรา คอนโดมิเนียม วัฒนา
854 คล๊ิก คอนโด วัฒนา
855 ซีณิธ เพลส สุขุมวิท วัฒนา
856 ไฮฟ์ สุขุมวิท 65 วัฒนา
857 เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส วัฒนา
858 เลอนิส เอกมัย วัฒนา
859 ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ 10 วัฒนา
860 39 บาย แสนสิริ วัฒนา
861 เลอรัก คอนโดมิเนียม วัฒนา
862 สุขุมวิท ลิฟว่ิง ทาวน์ วัฒนา
863 ดับเบ้ิลยู 8 คอนโดมิเนียม วัฒนา
864 ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท วัฒนา
865 ไอว่ี ทองหล่อ วัฒนา
866 โนเบิล รีวิล วัฒนา
867 บลอคส์ 77 วัฒนา
868 อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 23 วัฒนา
869 มูนทาวเวอร์คอนโดมิเนียม วัฒนา
870 เอควา คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 49 วัฒนา
871 ควอทโทร บาย แสนสิริ วัฒนา
872 ไทดี ทองหล่อ วัฒนา
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873 ร๊อยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ วัฒนา
874 วาโพล คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 45 วัฒนา
875 เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคาร บี (สกาย วอล์ค) วัฒนา
876 เดอะคลาส เรสซิเด้นท์ สุขุมวิท 19 วัฒนา
877 เดอะ บลูม สุขุมวิท 71 วัฒนา
878 เบเวอร์ร่ี 33 คอนโดมิเนียม วัฒนา
879 เดอะมาร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5 วัฒนา
880 โว้ค คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 31 วัฒนา
881 เวีย 31 วัฒนา
882 เวีย 49 วัฒนา
883 เวีย โบทานิ วัฒนา
884 เรนด์ สุขุมวิท 23 วัฒนา
885 ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 61 วัฒนา
886 ไซมิส จอยญ่า วัฒนา
887 เดอะเบส วัฒนา
888 ซีล บาย แสนสิริ วัฒนา
889 เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 49 วัฒนา
890 มาเอสโตร 39 เรสซิเด้นซ์ วัฒนา
891 เอช สุขุมวิท 43 คอนโดมิเนียม วัฒนา
892 ดิอาร์ท แอท ทองหล่อ วัฒนา
893 เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 วัฒนา
894 เพนท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม วัฒนา
895 เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 วัฒนา
896 เท็น 10 เอกมัย วัฒนา
897 เดอะรูม สุขุมวิท 69 วัฒนา
898 ดาซเซิล สุขุมวิท 7 วัฒนา
899 ทาวน์ สุขุมวิท 71 วัฒนา
900 ฮาสุ เฮาส์ วัฒนา
901 ลิฟ แอท ฟอร์ต้ีนาย วัฒนา
902 ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 71 วัฒนา
903 คาวะ เฮาส์ วัฒนา
904 เซอเลส อโศก วัฒนา
905 แกรนด์ พาร์ควิว อโศก วัฒนา
906 เซอร์เคิล สุขุมวิท 31 วัฒนา
907 โนเบิล บี ไนน์ทีน วัฒนา
908 มิวนีค สุขุมวิท 23 วัฒนา
909 ไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช วัฒนา
910 เดอะ ฟายน์ แบงค็อค ทองหล่อ-เอกมัย วัฒนา
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911 เดอะ รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 วัฒนา
912 เอ็กซ์ที เอกมัย วัฒนา
913 โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 วัฒนา
914 เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 71 วัฒนา
915 ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 วัฒนา
916 มารุ เอกมัย 2 วัฒนา
917 เดอะริช แอท นานา วัฒนา
918 ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ วัฒนา
919 เบลส เรสสิเดนซ์ เอกมัย วัฒนา
920 บ้านร่วมทางฝัน 4 บางแค
921 เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56 ภาษีเจริญ
922 แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 ภาษีเจริญ
923 บีท คอนโด บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ ภาษีเจริญ
924 ภวิษย์ดนัย คอนโดมิเนียม ดินแดง
925 แฟลตของเรา ดินแดง
926 ดีพร้อมคอนโดเทล ดินแดง
927 เรสิเดนซ่ีไฮทส์ คอนโดมิเนียม ดินแดง
928 เค.สยามแมนช่ัน ดินแดง
929 วิภาวดีเพลส ดินแดง
930 อมรพันธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 1 ดินแดง
931 อมรพันธ์ุ 205 ทาวเวอร์ 2 ดินแดง
932 ศรีวราแมนช่ัน 1 ดินแดง
933 เดอะโฟร์ต้ี เซ็คเค้ิล เพลส ดินแดง
934 รีเจ้นท์ รัชดา ทาวเวอร์ ดินแดง
935 แฟมมิล่ี รัชดา ดินแดง
936 ศรีวราแมนช่ัน 2 ดินแดง
937 ที.วี.ซี.คอนโดมิเนียม ดินแดง
938 ที.วี.ซี.คอนโดมิเนียม 2 ดินแดง
939 อาร์ เอส ทาวเวอร์ ดินแดง
940 ดี ดี ทาวเวอร์ ดินแดง
941 เอส. สยามคอนโดทาวน์ ดินแดง
942 ไอ.ซี.อี.ทาวน์เวอร์ ดินแดง
943 เกล้าสยามคอนโดมิเนียม ดินแดง
944 รัชดาโฮม ดินแดง
945 ซิต้ีพอยท์ รัชดาภิเษก ดินแดง
946 ธัชพล 1 ดินแดง
947 ห้วยขวาง คอนโด ดินแดง
948 ธารวิณ เพลส ดินแดง
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949 รัชดาเพลส ดินแดง
950 ดินแดง 3 ดินแดง
951 ธัชพล 2 ดินแดง
952 หอการค้าคอนโดทาวน์ ดินแดง
953 วิริยะถาวร ดินแดง
954 บจ.กลางกรุง รีสอร์ท A2 ดินแดง
955 เดอะคริส ดินแดง
956 บจ.กลางกรุง รีสอร์ท A1 ดินแดง
957 บจ.กลางกรุง รีสอร์ท (อาคาร B1 - B4) ดินแดง
958 อมันตา รัชดา ดินแดง
959 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1 ดินแดง
960 บูทีค รัชดา ดินแดง
961 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-2 ดินแดง
962 เดอะคริส 2 ดินแดง
963 บูทีค รัชดา 2 ดินแดง
964 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 17 ดินแดง
965 คอนโด วัน รัชดา-ลาดพร้าว ดินแดง
966 เดอะคริส 3 ดินแดง
967 เอ สเปซ อโศก-รัชดา เอบีซี ดินแดง
968 เอ สเปซ อโศก-รัชดา นอร์ธทาวเวอร์ ดินแดง
969 เอ สเปซ อโศก-รัชดา เซาธทาวเวอร์ ดินแดง
970 เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ดินแดง
971 เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮด์อเวย์ ดินแดง
972 เดอะนิช รัชดา-ห้วยขวาง ดินแดง
973 เลอริช-สุทธิสาร ดินแดง
974 พาโน วิลล์ คอนโดมิเนียม ดินแดง
975 เมโทร สกาย รัชดา ดินแดง
976 เดอะคริส 4 ดินแดง
977 คอนโด ดี ดินแดง
978 ศุภาลัย ปาร์ค อโศก - รัชดา ดินแดง
979 เซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร ดินแดง
980 เดอะคริส 6 ดินแดง
981 เดอะคริส 7 ดินแดง
982 ควินน์ รัชดา 17 ดินแดง
983 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 19 ดินแดง
984 แอสปาย อโศก - รัชดา ดินแดง
985 ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร ดินแดง
986 แอชตัน อโศก – พระราม 9 ดินแดง
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987 กรู๊ฟ คอนโด รัชดา - พระราม 9 ดินแดง
988 ริธ่ึม พหลฯ-อารีย์ พญาไท
989 ไซมิส ราชครู พญาไท
990 ซิลค์ พหลโยธิน 9 พญาไท
991 ดิ เอดิเตอร์ พญาไท
992 เดอะ แคปปิตอล ราชปรารภ-วิภาวดีรังสิต คอนโดมิเนียม พญาไท
993 ซี แอนด์ ซี ทเว้นติไนน์ คอนโดมิเนียม พญาไท
994 โซซิโอ อินทามระ พญาไท
995 ฮาเว่น ลุคซ์ พญาไท
996 เซ็นทริค อารีย์ สเตช่ัน พญาไท
997 ศรีสมบุญคอนโดมิเนียม พญาไท
998 สายลมคอนโดมิเนียม พญาไท
999 พิบูลวัฒนา พญาไท

1000 เอ.เอ็ม.เอฟ.คอนโดมิเนียม พญาไท
1001 เจ.ซี.ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม พญาไท
1002 พาร์ค พาวิลเล่ียน พญาไท
1003 รอยัลปาร์ค พญาไท
1004 แฟมมิล่ี คอนโดมิเนียม พญาไท
1005 แฟมมิล่ี คอมเพล็กซ์ พญาไท
1006 ห้าดาวคอนโดมิเนียม โครงการ 2 พญาไท
1007 กรีนพีช แมนช่ัน พญาไท
1008 วิภาวดี คอนโดทาวน์ พญาไท
1009 เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม พญาไท
1010 แฟมมิล่ี ทาวน์ พญาไท
1011 พหลโยธิน เพลส พญาไท
1012 อัลฟ่า บิลด้ิง พญาไท
1013 อินทามระ เพลซ พญาไท
1014 สามเสนในวิลเลจ พญาไท
1015 อารีย์สัมพันธ์ เพลส พญาไท
1016 กิตติชัย คอนโดมิเนียม พญาไท
1017 เซ็นจูเรียน ปาร์ค พญาไท
1018 อินทามระ 1 พญาไท
1019 จตุจักร คอนโดมิเนียม พญาไท
1020 สะพานควาย คอนโดมิเนียม พญาไท
1021 ไดมอนด์ ปาร์ค คอนโดมิเนียม พญาไท
1022 บ้านกาญจนาคม พญาไท
1023 บ้านพหลโยธิน เพลส  พญาไท
1024 ประดิพัทธ์ คอนโดมิเนียม พญาไท
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1025 ชวนา เพลส พญาไท
1026 อนุสาวรีย์ชัย คอนโดมิเนียม พญาไท
1027 ผาสุขเพลส พญาไท
1028 เอ็กซ์เพรสโฮม พญาไท
1029 อารีย์สัมพันธ์ พาร์ค พญาไท
1030 รอแยลทาวเวอร์ 3 พญาไท
1031 โอ.พี.ทาวเวอร์ พญาไท
1032 อดามาส พหลโยธิน คอนโดมิเนียม พญาไท
1033 วราสุภาเอ็กซ์เซ็คคิวทีฟ เพลส พญาไท
1034 ราชปรารภการ์เด้นคอนโดมิเนียม พญาไท
1035 ศรีสวัสด์ิคอนโดมิเนียม พญาไท
1036 พหลโยธิน เรสซิเด้นท์ พญาไท
1037 ผาสุข พญาไท
1038 พัฒนฉัตร เพลส พญาไท
1039 รอยัลปาร์ค 3 พญาไท
1040 โทนาสา พญาไท
1041 ลือชา เอ็กซ์คลูซีฟ เพลส พญาไท
1042 พหลโยธิน พาร์ค พญาไท
1043 บ้านเพ็ญผล พญาไท
1044 สายลมซิต้ี รีสอร์ท พญาไท
1045 ลาเมซอง 25 พญาไท
1046 เซ็นทริค เพลส พญาไท
1047 ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร พญาไท
1048 พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม พญาไท
1049 โนเบิล ไลท์ พญาไท
1050 พิบูลคอนโดมิเนียม พญาไท
1051 เมซอง เดอ วิลล์ พญาไท
1052 วิลล่า ราชครู พญาไท
1053 ลอท ทเวนต้ีไนน์ คอนโดมิเนียม อาคารเอ พญาไท
1054 ลอท ทเวนต้ีไนน์ คอนโดมิเนียม อาคารบี พญาไท
1055 เซ็นทริค ซีน พญาไท
1056 อารีย์เพลส พญาไท
1057 ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย พญาไท
1058 เดอะ ซิกเนเจอร์ เรสซิเด้นซ์ พญาไท
1059 บ้านอารีย์สัมพันธ์ พญาไท
1060 ฮาร์โมนี ลิฟว่ิง พหลโยธิน 11 อาคาร 1 พญาไท
1061 ฮาร์โมนี ลิฟว่ิง พหลโยธิน 11 อาคาร 2 พญาไท
1062 เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2 พญาไท
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1063 เดอะซ้ีด พหลโยธิน พญาไท
1064 ไลฟ์ แอด พหล-อารีย์ พญาไท
1065 ฮาเว่น พหลโยธิน พญาไท
1066 ดิ อารีย์ คอนโดมิเนียม พญาไท
1067 เดอะซิลค์ พหลโยธิน 3 พญาไท
1068 เอเทร่ียม พหลฯ-สุทธิสาร พญาไท
1069 พรอม พหลโยธิน 2 พญาไท
1070 เดอะซิลค์ พหลโยธิน อารีย์ 2 พญาไท
1071 เดอะฟ้า อารีย์ 4 พญาไท
1072 โนเบิล รีเฟลกซ์ พญาไท
1073 เดอะฟายน์ บาย ฟายน์โฮม อารีย์ 4 พญาไท
1074 ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน พญาไท
1075 เอ็มบี แกรนด์ พญาไท
1076 แบ็กซ์เตอร์ คอนโดมิเนียม พญาไท
1077 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 11 พญาไท
1078 เดอะ เวอร์ติคัล อารีย์ พญาไท
1079 อินโทร คอนโดมิเนียม พญาไท
1080 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 14 พญาไท
1081 เดอะเทมโป พหลโยธิน พญาไท
1082 ซิลค์ สนามเป้า พญาไท
1083 เลอริช-อารีย์ พญาไท
1084 เลอโมนาโค เรสซิเดนซ์ พญาไท
1085 ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 14-2 พญาไท
1086 เดอะเครสท์ พหลโยธิน 11 พญาไท
1087 โนเบิล รีฟอร์ม พญาไท
1088 เซนส์ พหลโยธิน พญาไท
1089 สวนบัวเรสซิเดนซ์ (อารีย 1 - ราชครู) พญาไท
1090 ณ วีรา พหลฯ-อารีย์ พญาไท
1091 แซฟว่ี อารีย์ 4 คอนโดมิเนียม พญาไท
1092 ศุภาลัย พรีเมียร์ ราชเทวี ราชเทวี
1093 โนเบิล รีเวนต์ ราชเทวี
1094 ไอดีโอ โมบิ พญาไท ราชเทวี
1095 เดอะมาร์ค รัชดา-แอร์พอร์ตลิงค์ ราชเทวี
1096 คอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวี ราชเทวี
1097 เอ็ม พญาไท ราชเทวี
1098 เซอร์เคิล ลีฟว่ิง โปรโตไทป์ ราชเทวี
1099 คิว คอนโด อโศก ราชเทวี
1100 มาเอสโตร 12 เรสซิเด้นซ์ ราชเทวี
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1101 ไอดีโอ คิว ราชเทวี ราชเทวี
1102 จุลดิศทาวเวอร์ ราชเทวี
1103 ซิต้ี คอมเพล็กซ์ ราชเทวี
1104 สายธารคอนโดมิเนียม ราชเทวี
1105 ประตูน้ า เพรสตีจ คอนโดมิเนียม ราชเทวี
1106 เพชรเก้า ทาวเวอร์ ราชเทวี
1107 พญาไท พลาซ่า ราชเทวี
1108 เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ราชเทวี
1109 วัฒนศิลป์ คอนโดมิเนียม ราชเทวี
1110 บ้านปทุมวัน ราชเทวี
1111 เบญจศรี คอนโดมิเนียม ราชเทวี
1112 อินทราคอนโดมิเนียม ราชเทวี
1113 เจริญผลคอนโดมิเนียม ราชเทวี
1114 ราชพันธ์วิลล่า ราชเทวี
1115 รอยัลปาร์ค  2  คอนโดมิเนียม ราชเทวี
1116 บ้านพฤกษาสิริ 1 ราชเทวี
1117 วิทยุคอมเพล็กซ์ ราชเทวี
1118 ราชเทวี ทาวเวอร์ ราชเทวี
1119 จุลดิศ แมนช่ัน ราชเทวี
1120 บ้านราชเทวี วิลล์ ราชเทวี
1121 พญาไท เพลส ราชเทวี
1122 ปทุมวัน รีสอร์ท ราชเทวี
1123 ตรีทศ สมาร์ท ลิฟว่ิง ศรีอยุธยา ราชเทวี
1124 อุรุพงษ์คอนโด ราชเทวี
1125 โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ราชเทวี
1126 แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ า ราชเทวี
1127 ใบหยกทาวเวอร์ ราชเทวี
1128 ใบหยก 2 ราชเทวี
1129 เดอะ แพลทิน่ัม แฟช่ัน มอลล์ ราชเทวี
1130 บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน ราชเทวี
1131 แมนฮัตตัน ชิดลม ราชเทวี
1132 ดิ แอดเดรส สยาม ราชเทวี
1133 เดอะ คอมพลีท ราชปรารภ ราชเทวี
1134 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารเอ ราชเทวี
1135 ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารบี ราชเทวี
1136 วิลล่า ราชเทวี ราชเทวี
1137 วิช แอท สยาม ราชเทวี
1138 วิช แอท สยาม อาคาร บี ราชเทวี
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1139 ไอดีโอ คิว พญาไท ราชเทวี
1140 ดิแอดเดรส พญาไท ราชเทวี
1141 ราชวิถี ซิต้ี รีสอร์ท ราชเทวี
1142 ชีวาทัย ราชปรารภ ราชเทวี
1143 เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม ราชเทวี
1144 ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ ราชเทวี
1145 ดิแอดเดรส อโศก ราชเทวี
1146 สุพรีมคอนโด ราชวิถี 3 ราชเทวี
1147 วอเตอร์เกท พาวิลเล่ียน ราชเทวี
1148 วิลล่า อโศก ราชเทวี
1149 ไพน์ บาย แสนสิริ ราชเทวี
1150 ไลฟ์ อโศก-พระราม 9 ราชเทวี
1151 เดอะรูม พญาไท ราชเทวี
1152 ฮัมเบิลลีฟว่ิง แอด อยู่เย็น ห้วยขวาง
1153 ซิต้ี รีสอร์ท รัชดา - ห้วยขวาง ห้วยขวาง
1154 เบ็ล อเวนิว 2 ห้วยขวาง
1155 ไอ-บิซา ห้วยขวาง
1156 ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 ห้วยขวาง
1157 ไลฟ์ รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
1158 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 20-2 ห้วยขวาง
1159 ไอว่ี แอมพิโอ ห้วยขวาง
1160 แอสปาย พระราม 9 ห้วยขวาง
1161 เซ็นทริโอ้ คอนโดมิเนียม (ลาดพร้าว 48) ห้วยขวาง
1162 ซีสไตล์ คอนโด ห้วยขวาง
1163 ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 10 ห้วยขวาง
1164 ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก ห้วยขวาง
1165 เมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์     ห้วยขวาง
1166 ยูเน่ียนทาวเวอร์ ห้วยขวาง
1167 อิตัลไทย ทาวเวอร์ ห้วยขวาง
1168 เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สุทธิสาร โครงการ ซี ห้วยขวาง
1169 ศุภาลัย เวลลิงตัน ห้วยขวาง
1170 เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สุทธิสาร โครงการ เอ ห้วยขวาง
1171 ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - ทองหล่อ ห้วยขวาง
1172 เดอะไพรเวซ่ี รัชดา-สุทธิสาร โครงการ บี ห้วยขวาง
1173 เดอะ แคปปิตอล เอกมัย-ทองหล่อ คอนโดมิเนียม ห้วยขวาง
1174 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา ห้วยขวาง
1175 ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 2 ห้วยขวาง
1176 คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9 ห้วยขวาง

หน้า 31 จาก 32



ล ำดับท่ี ช่ืออำคำรชุด เขต

1177 จี สไตล์ คอนโด 1 ห้วยขวาง
1178 เซ็นทริค รัชดา - ห้วยขวาง ห้วยขวาง
1179 เดอะ รีโว ลาดพร้าว 48 ห้วยขวาง
1180 จี สไตล์ คอนโด 2 ห้วยขวาง
1181 ฮัมเบิลลีฟว่ิง แอด ศุภฤกษ์ ห้วยขวาง
1182 บีวีอาร์ เรสซิเดนซ์ ห้วยขวาง
1183 อาร์ติซาน รัชดา ห้วยขวาง
1184 แอชเชอร์ พรีเว่ สุทธิสาร ห้วยขวาง
1185 ศุภาลัย ไพร์ม พระราม 9 ห้วยขวาง
1186 ไฮ สุทธิสาร คอนโด ห้วยขวาง
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