
คอนโดม ีใหค้ณุมคีอนโด

I  อาคารซี



“ ME ” ทีี่�แปลว่า่ “ฉััน”
“ ม ี” ทีี่�แปลว่า่ “ การถืือครอง l การเปน็เจ้า้ของ”
ถึึงเวลาแล้ว ท่ี่�คุณุจะมีคุ่อนโดเป็็นของตััวเองได้งา่ยๆ “คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่”
คุอนโดใหมีร่าคุาตัำาล้าน จากแสนสิร ิ มีาพรอ้มีฟังัก์ชันัลงตััว มีเ่ฟัอรน์ิเจอรใ์หคุ้รบ 

พ้�นท่ี่�ส่วนกลางเน้นคุวามีเป็็นธรรมีชัาติั และคุวามีป็ลอดภัยัท่ี่�ได้มีาตัรฐานตัลอด 24 ชัมี.
ใหคุ้ณุมีท่ี่กุอยา่งท่ี่�จำาเป็็น ตัอบโจที่ยค์ุนท่ี่�อยากมีคุ่ณุภัาพชัวิ่ตัด่ๆ ในแบบแสนสิริ

ท่ี่� คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่

ขอ้มูลโครงการ 

ชื่่�อโครงการ :  คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่ อาคุาร ซี่
ทีี่�ต้ั้�งโครงการ :  ถึนนรนัตัราชั อำาเภัอบางบอ่ สมุีที่รป็ราการ
พ่ื้�นทีี่�โครงการ :  ป็ระมีาณ 1 ไร ่
จำำานวนยููนติั้ :  1 หอ้งนอน 1 หอ้งนำา 25.00 - 25.25 ตัร.มี. (65 ยูนิตั) 
   1 หอ้งนอนพลัส 1 หอ้งนำา 37.25 ตัร.มี. (14 ยูนิตั) 
ท้ี่�งหมด :   79 ยูนิตั 
จำำานวนอาคาร :  คุอนโดมีเิน่ยมี 1 ตึัก 5 ชัั�น



คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่
จ้อง 999 บาที่*

พรอ้มอยูู่ ่เฟอรฯ์ ครบ*



Master Plan
ผัง้อาคาร



Floor Plan
แปลนชื่้�น

ชื่้�น 1

ชื่้�น 2



Floor Plan
แปลนชื่้�น

ชื่้�น 3

ชื่้�น 4



Floor Plan
แปลนชื่้�น

ชื่้�น 5



1 Bedroom

1A
25.00 ตัารางเมีตัร

1AM
25.00 - 25.25 ตัารางเมีตัร



1 Bedroom

1B
37.25 ตัารางเมีตัร

1BM
37.25 ตัารางเมีตัร



คอนโดมี
       ใหคุ้ณุมีคุ่อนโด



Furniture Package

1 Bedroom
25 ตัารางเมีตัร

1 Bedroom Plus
37.25 ตัารางเมีตัร



คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่ เรย่กได้ว่าอยูใ่จกลางยา่นบางบอ่อยา่งแท้ี่จรงิ
เพราะรายล้อมีไป็ด้วย แหล่งงาน นิคุมีอุตัสาหกรรมี หา้งสรรพสินคุ้า โรงพยาบาล

และมีหาวิที่ยาลัย ใกล้ๆ คุอนโด มีทั่ี่�งซุีป็เป็อรม์ีารเ์ก็ตั รา้นสะดวกซี้�อ และรา้นอาหารมีากมีา
ย จะเดินที่างไป็ไหนก็งา่ย ใชัช้ัวิ่ตัสะดวกสบายได้ที่กุวัน

200 เมตั้ร
โลตััส บางบอ่

2.5 กม.
โรงพยาบาลบางบอ่

300 เมตั้ร
ตัลาดเสรมิีสุข บางบอ่

7 กม.
นิคุมีอุตัสาหกรรมีบางพล่

คอนโดม ีบางนา - บางบอ่
อยูู่ต่รงไหน?



ไลฟ์ส์ไตั้ล์

เยส บางพล่          6 กมี.
บิ�กซี ่บางพล่           16 กมี.
มีารเ์ก็ตัวิลเลจ สุวรรณภัมูี ิ     20 กมี.
เมีกา บางนา       25 กมี.

สถานศึึกษา

มีหาวิที่ยาลัยอัสสัมีชัญั        8 กมี.
วิที่ยาเขตับางนา
โรงเรย่นนวมีนิที่ราชันิูทิี่ศ       9 กมี.
เตัรย่มีอุดมีศึกษาพัฒนาการ
มีหาวิที่ยาลัยหวัเฉ่ียวเฉีลิมีพระเก่ยรติั         11 กมี.

การเดินที่าง

ถึนนบางนา - ตัราด         1 กมี.
นิคุมีอุตัสาหกรรมีเวลโกรว์      12 กมี.
นิคุมีอุตัสาหกรรมี บางปู็      28 กมี.

โรงพื้ยูาบาล

โรงพยาบาลรวมีชัยัป็ระชัารกัษ์        4 กมี. 
โรงพยาบาลบางนา 2     4.5 กมี.



เจา้ของโคุรงการ บจ.อาณาวรรธน์ ที่ะเบย่นเลขท่ี่� 0105546144865  สนง.ใหญ่ 59 ซี.รมิีคุลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหน้อ เขตัวัฒนา กที่มี. 
10110 ที่นุจดที่ะเบย่น 10,000,000.00 บาที่ ที่นุชัำาระแล้ว 2,500,000.00 บาที่ (ขอ้มูีลวันท่ี่� 10 มี.่คุ. 2565) กรรมีการผูู้้จดัการ นายเศรษฐา ที่ว่สิน 
โคุรงการ คุอนโดมี ่บางนา - บางบอ่ อาคุาร ซี ่โฉีนดเลขท่ี่� 48492 ป็ระมีาณ 3 งาน 42.4 ตัารางวา ตัั�งอยูท่่ี่� ตั.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมุีที่รป็ราการ อาคุาร
ชัดุสูง 5 ชัั�น 1 อาคุาร รวมี 79 หอ้ง (เพ้�อพักอาศัย 79 หอ้ง/เพ้�อการพาณิชัย ์- หอ้ง) ท่ี่�ดินและอาคุารไมีม่ีภ่ัาระผูู้กพันใดๆ กับสถึาบนัการเงนิ ได้รบัใบ
อนุญาตัก่อสรา้งแล้ว เริ�มีก่อสรา้ง มี.ิย. 2564 จะแล้วเสรจ็ป็ระมีาณ พ.คุ. 2565 และจดที่ะเบย่นอาคุารชัดุต่ัอไป็ โดยเจา้ของหอ้งชัดุต้ัองจา่ยเงนิ
กองที่นุ คุ่าส่วนกลาง ภัาษ่ คุ่าธรรมีเน่ยมี ตัามีท่ี่�เจา้ของโคุรงการ/นิติับุคุคุลอาคุารชัดุกำาหนด ภัายใต้ักฎหมีายอาคุารชัดุ

Project Owner : Arnawat Limited Company’s registered no. 0105546144865 Head office : 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra 
Khanong Nuea, Vadhana, Bangkok 10110. Registered capital(THB) : 10,000,000.00, Paid up capital(THB) : 2,500,000.00 (as of date 
10 Mar 2022). The President : Mr. Srettha Thavisin. The Project : condo me Bangna - Bang Bo Building C, Land title deed no. 4o9iiiiio 
8492, approximately area 3 Ngan 42.4 Sq.wa. , Located at Bang Bo, Bang Bo, Samut Prakan Province, as a Condominium of 5 sto-
rey(ies), 1 building(s), total of 79 unit(s), (for residential: 79 units, and for commercial: - units). The land and building are not encum-
brances with financial institutions. Obtained construction permit. Construction will be started in Jun 2022 and expected to be 
completed in May 2023 which will later be registered as the condominium. The unit owner shall pay sinking fund, common fee, tax 
and other fees as prescribed by the Project Owner or the Condominium Juristic Person subjected to the Condominium law.
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