


ความพอดีที่ลงตัว
Feel Just Right

อณาสิริ บ้านที่ถูกออกแบบมาจากความเข้าใจ
ว่าทุกคนต่างตามหาความสมดุลหรือความพอดี
ให้กับชีวิตในทุกวัน

“บ้านวิถีใหม่”
ออกแบบบนปรัชญาของการใช้ชีวิตที่พอดี
และสมดุลในทุกด้านของชีวิต ทั้งการพักผ่อน
การทำงาน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป พร้อม
ดีไซน์ท่ีสวยงามและฟังก์ชันท่ีใช้งานได้ครบถ้วน
มีความสุขร่วมกันในทุกๆ วัน



บรรยากาศท่ีลงตัวในทกุวัน กับโครงการบา้นในสนามกอล์ฟ 
โอบล้อมด้วยธรรมชาติและสังคมดีๆ

รองรบัทกุการพักผอ่นด้วยสวนส่วนกลาง 
พรอ้มส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครนั

อุ่นใจกับระบบรกัษาความปลอดภยัต้ังแต่ทางเขา้สนามกอล์ฟ 
ไปจนถึงทางเขา้และภายในโครงการ 

บนทําเลท่ีเดินทางสะดวกเพ่ือทกุการใชช้วิีตครอบครวัท่ีลงตัว

"ความพอดี"
คือ บรรยากาศที่ลงตัว



ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:    อณาสิริ กรุงเทพ - ปทุมธานี
ที่ตั้งโครงการ:   ต.บางคูวัต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ขนาดพื้นที่โครงการ:   49 – 3 - 91.6 ไร่ 
จำนวนยูนิต:    272 ยูนิต
ขนาดที่ดิน:    35 – 77 ตร.วา 
ลักษณะโครงการ:   บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
     VISBY  บ้านแฝด  พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม.
     NORA+  บ้านเดี่ยว  พื้นที่ใช้สอย 151 ตร.ม.
     TROSA  บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.  

ส่ิงอํานวยความสะดวก:        Clubhouse, Fitness, สระว่ายน�าระบบเกลือพรอ้มสระเด็ก,
                                             สวนส่วนกลางขนาดใหญ่, Educational Playground 
                                             และ Jogging Track



รักที่พอดี ในพื้นที่ของเรา 

ทำกิจกรรมโปรดในมุมส่วนตัว แต่ยังมีพื้นที่ให้
ใกล้ชิดกับครอบครัวได้พร้อมๆ กันในบ้านกับ
Co-Living Space ที ่เชื ่อมต่อห้องนั ่งเล่น
ห้องทานอาหาร และห้องครัวเข้าด้วยกัน

LOVE JUST RIGHT

พื้นที่ที่พอดี เล่นสนุกได้ทุกเวลา 

พื้นที่ส่วนกลางที่อณาสิริ ออกแบบมาเพื่อทุกคน
ในครอบครัว ทั้งสนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
(Educational Playground) ที่ร่วมพัฒนากับ
Plantoys จึงไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายกับเด็กๆ
และยังมีคลับเฮาส์ ฟิตเนส สวนส่วนกลางขนาดใหญ่
เพื่อให้ชีวิตที่พอดี ได้มีเวลาพักผ่อนในทุกวัน

PLAY JUST RIGHT

5 มิติวิถีพอดี เพื่อชีวิตที่ลงตัว
FEEL JUST RIGHT



ชีวิตทำงานที่พอดี
ไอเดียใหม่ๆ รอบตัว
ทำงานในเมืองได้อย่างลงตัว บนทำเลเดินทาง
สะดวกเพียง 15 นาทีถึงทางด่วน หรือทำงาน
ที่บ้านก็ลงตัว ด้วยห้องอเนกประสงค์ด้านล่าง
ที่ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมเปิดรับไอเดียใหม่ๆ จาก
มุมทำงานที่ Bay Window ในห้องนอนใหญ่
ที่ให้เราได้สัมผัสวิวธรรมชาติที่ร่มรื่นได้
ตลอดเวลา

WORK JUST RIGHT

อิ่มอร่อยแบบพอดี
ไม่มีสารเคมีมากวนใจ

เริ่มต้นสุขภาพดีๆ ที่ Sansiri Backyard
(Eat - able Garden) สวนส่วนกลางที่
เต็มไปด้วยผักสวนครัวปลอดสารเคมีและ
ครั้งแรกกับการเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้ความร่มรื่น
และให้ผลที่สามารถทานได้มาไว้ในรั้วบ้านคุณ
พร้อมครัวไทยแยกเป็นสัดส่วน ให้คุณทำ
อาหารได้อย่างสะดวกสบาย

EAT JUST RIGHT

ความสุขที่พอดี จากบ้านที่อุ่นใจ 

อุ่นใจได้ทุกเวลากับระบบ LIV - 24 มาตรฐาน
ความปลอดภัยจากแสนสิริที่คอยสอดส่อง
ความผิดปกติ ดูแลความปลอดภัยพร้อมแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุดตลอด 24 ชั่วโมง

LIVE JUST RIGHT



บ้านแบบใหม่
เพื่อวิถีชีวิตที่พอดี และลงตัว



VISBY

ชั้น 1 ชั้น 2

บ้านแฝด 
พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 35 ตร.วา

4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร 2 ท่ีจอดรถ



ชั้น 1 ชั้น 2

NORA+

บ้านเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย 151 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา

3 หอ้งนอนบน 1 หอ้งนอนล่าง 3 หอ้งน�า หอ้งรบัแขก 
ส่วนรบัประทานอาหาร หอ้งครวัไทย หอ้งเก็บของ 2 ท่ีจอดรถ



ชั้น 1 ชั้น 2

TROSA

บ้านเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม. ที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา

4 หอ้งนอน 4 หอ้งน�า หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร
หอ้งครวัไทย หอ้งเก็บของ 3 ท่ีจอดรถ



1.  กระจกเขยีวตัดแสง ชว่ยลดความรอ้นจากแสงแดด
    ลดการใชพ้ลังงานจากระบบปรบัอากาศ

2. Breeze Panel ชอ่งลมระบายอากาศเปดิปดิได้
    พรอ้มไส้กรองฝุ่นติดต้ังไว้ท่ีประตแูละหน้าต่าง
    ชว่ยใหอ้ากาศถ่ายเท ใหอ้ากาศภายในบา้นบรสุิทธิ์
    สดชื่นตลอดเวลา

3. ชอ่งระบายอากาศใต้หลังคา ชว่ยลดความรอ้นและ
    ความชื้นใต้หลังคา ลดการสะสมเชื้อโรค

4. ฉนวนกันความรอ้นใต้หลังคา ชว่ยลดความรอ้นท่ีจะ
    เขา้มาในบา้น

นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่เย็นสบาย
ประหยัดพลังงาน

COOLIVING DESIGNED 

ชอ่งแสงท่ีกว้างแนวยาว เปดิมุมมองใหม่
ใหมุ้มพักผอ่นของคณุ ใหค้วามรูสึ้กโปรง่
โล่งสบาย และถ่ายเทอากาศได้ดี 

BAY WINDOW
ดีไซน์พิเศษ

นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
สำหรับทุกคนในครอบครัว



สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในโครงการ



ภาพและบรรยากาศจาํลอง

Clubhouse
ต้ังอยูใ่จกลางโครงการ เชื่อมต่อกับพ้ืนท่ี
สวนสีเขียวขนาดใหญ่ รองรับกิจกรรม
สําหรบัทกุคนในครอบครวั



คลับเฮาส์
ต้ังอยูก่ลางสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ ได้รบั
แรงบนัดาลใจในการออกแบบสถาปัตยกรรม
จากโบสถ์ท่ีเปน็ศูนยก์ลางของหมูบ่า้น และจุด
รวมของคนในชมุชน

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายน�าระบบเกลือยาว 23 ม. พรอ้มสระเด็ก
หอ้งออกกําลังกายท่ีเปิดรบัมุมองวิวสระว่ายน�า
และสวนสีเขยีว พ้ืนท่ีพักผ่อนรมิสระว่ายน�า



สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
•  สระว่ายน�าระบบเกลือยาว 23 เมตร พรอ้มสระเด็ก
•  หอ้งออกกําลังกายพรอ้มอุปกรณ์ครบครนั
•  ส่วนพักผ่อนรมิสระว่ายน�า
•  Jogging Track ความยาว 300 เมตร

ภาพและบรรยากาศจาํลอง



PARK
•  สวนส่วนกลางขนาดใหญ ่1 ไรก่ว่า
•  Educational Playground ท่ีพัฒนารว่มกับ Plantoys และ รพ.สมติิเวช
   ท่ีสรา้งท้ังความสนกุและความปลอดภยั 
•  Eat - able Garden สวนส่วนกลางท่ีปลกูผักสวนครวั ไมผ้ล ท่ีใหท้ั้งความสวยงาม และใหผ้ลกินได้
•  Jogging Track ยาว 300 ม. 
•  ท่ีจอดจกัรยาน
•  Amphitheatre พ้ืนท่ีทํากิจกรรม ท่ีใหส้มาชกิครอบครวัได้ใชเ้วลารว่มกัน

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

ภาพและบรรยากาศจาํลอง



SANSIRI SECURITY
ผสานเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยจากแสนสิริ 
ให้คุณกับครอบครัวได้อุ่นใจในทุกๆ วัน

•  LIV - 24 

•  Real Time Guard Tour 

•  Sansiri Security System 

•  Digital Fence 

•  CCTV – Video Analytics 

•  VMS



ที่ตั้งโครงการและการเดินทาง
พอดีสำหรับทุกการใช้ชีวิต กับบ้านในบรรยากาศดีๆ 

บนทำเลใกล้สนามกอล์ฟ สะดวกทั้งการใช้ชีวิตและการเดินทาง
ใกล้ทางด่วนเพียง 15 นาที



สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ

Educational

โรงเรยีนสาธติปทมุ จ.ปทมุธาน ี 4.3 กม.

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ หอวัง นนทบุร ี  7.7 กม.

โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง  12 กม.

โรงเรยีนสวนกหุลาบ นนทบุร ี 12 กม.

Hospital

รพ.ปทมุธานี 9 กม.

รพ.กรุงสยามเซนต์คารล์อส 13 กม.

รพ.มงกฎุวัฒนะ 14 กม.

World Medical Center 14 กม.

Transportation

ทางพิเศษอุดรรถัยา ด่านศรสีมาน 8 กม.

รถไฟฟา้สายสีชมพู สถานปีากเกรด็ 12 กม.

สนามบนิดอนเมอืง 16 กม.

ทางพิเศษศรรีชั ด่านแจง้วัฒนะ 21 กม.

Community mall

โรบนิสัน ศรสีมาน 8 กม.

เทสโก้ โลตัส ปทมุธาน ี 9 กม.

ตลาดสดเทศบาลปทมุธาน ี 9 กม.

อิมแพ็ค เมอืงทองธานี 12 กม.

เซน็ทรลั พลาซา่ แจง้วัฒนะ 16 กม.



ติดต่อสํานกังานขาย
email: sales_AKP@sansiri.com

หรอื โทร. 1685

เจา้ของโครงการ บมจ. แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 ทนุจดทะเบยีน 16,224,125,722.40 บาท ทนุชาํระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 7 พ.ค. 2563) กรรมการผูจ้ดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน
โครงการ อณาสิร ิกรุงเทพ - ปทมุธานี โฉนดเลขท่ี 121947 ประมาณ 49 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.กรุงเทพ - ปทมุธาน ีต.บางควัูด อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ. ไทยพาณชิย ์อยูร่ะหว่างยื่นขออนญุาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง ต.ค. 2562 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้ว
เสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2567 ภาพท่ีปรากฏบนส่ิงพิมพ์ประกอบด้วย ภาพจาํลอง หากมขีอ้สงสัยเก่ียวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจา้หนา้ท่ี หรอืเขา้
เยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685 รายละเอียดอาจเปล่ียนแปลงหรอืแก้ไข โดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เงื่อนไขเปน็ไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด


