


สีสันของความพอดี
ในสไตล์เมดิเตอรเ์รเนยีน

PROJECT CONCEPT

บา้นแฝดและทาวนโ์ฮมดีไซนใ์หม่
ใหค้ณุใชช้วิีตอยา่งมสีีสันในบา้นท่ีพอดีกับทกุไลฟส์ไตล์

ด้วยพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีลงตัวกับทกุคนในครอบครวั
ต้อนรบัด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น และสดใสในพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ท่ีถกูถ่ายทอดผ่านดีไซนท่ี์ได้รบัแรงบนัดาลใจ
จากเมอืงตากอากาศในแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนยีน 



จุดเด่นโครงการ :

ครัง้แรกของแสนสิร ิบนทําเลแหง่อนาคต 
“รามคําแหง - กรุงเทพกรฑีาตัดใหม”่
เพียง 10 นาที ถึงสถานรีถไฟฟา้สายสีส้ม และมอเตอรเ์วย์
ชว่ยใหก้ารเดินทางสะดวกเชื่อมต่อเมอืงรวดเรว็
พรอ้มส่ิงอํานวยความสะดวกรอบด้านครบครนั 
เพ่ือคณุและครอบครวัจะใชช้วิีตได้อยา่งมคีวามสุข และสะดวกสบายกว่าท่ีเคย

• ครั้งแรกของ “เมดิเตอรเ์รเนยีนสไตล์” ดีไซนใ์หมท่ี่ไมเ่คยมท่ีีไหนมาก่อน
• Best Location ใจกลางชมุชนยา่นเคหะรม่เกล้า ใกล้ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ
• เดินทางสะดวก เชื่อมต่อถนน 4 สายหลัก
  ได้แก่ รามคําแหง, กรุงเทพกรฑีาตัดใหม,่ รม่เกล้า และเลียบวงแหวนกาญจนาภเิษก
• 4 แบบบา้น 4 ฟงัก์ชนั รองรบัการอยูอ่าศัยในทกุรูปแบบความต้องการ
• ราคาท่ีจบัต้องได้ เปดิประสบการณก์ารอยูอ่าศัยในรูปแบบใหมข่องบา้นแสนสิริ
  แบบสบายๆ ไมเ่ปน็ภาระ

PROJECT  HIGHLIGHT



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION

PRODUCT HIGHLIGHT

Double Master Bedroom ค์งสะรปกนเองอ้ห

ฝาเพดานสูง 3.5 เมตร ติาชมรรธงสแงอ่ช

หลอดไฟ LED
นางงลัพดัยหะรป

หอ้งนอน 2 ขนาดใหญพ่รอ้มหอ้งน�าในตัว พ้ืนท่ีพักผอ่นแบบส่วนตัว
รองรบัการทํางานแบบ work from home

ชว่ยใหพ้ื้นท่ีภายในหอ้งโปรง่โล่ง ไมอึ่ดอัด ตามหลักการ Sansiri Sustainability 
เปดิรบัแสงธรรมชาติ ชว่ยลดการใชไ้ฟฟา้

หลอดไฟท่ีชว่ยประหยดัการใชไ้ฟฟา้
ได้สูงสุดถึง 85%

นวัตกรรมใหมท่ี่ดีไซนป์ั๊ มน�ารวมไว้ในแทงค์น�า
Service งา่ยและชว่ยประหยดัพ้ืนท่ี



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION

งอ้ห  2     นอนงอ้ห

นวส่  1     กขแบัรงอ้ห
งอ้ห  1   ค์งสะรปกนเองอ้ห
นวส่  1  ราหาอนาทะรปบัรนวส่
นวส่  1    งาล้กัซนวส่

)ตีรค( ETERC

ชัน 1 ชัน 2



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION

งอ้ห  3     นอนงอ้ห

นวส่  1     กขแบัรงอ้ห
นวส่  1  ราหาอนาทะรปบัรนวส่
นวส่  1    งาล้กัซนวส่

ชัน 1 ชัน 2

)าก์รอจาม( ACROJAM



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION

งอ้ห  3     นอนงอ้ห

นวส่  1     กขแบัรงอ้ห

นวส่  1   นอ่ผกพันวส่
นวส่  1  ราหาอนาทะรปบัรนวส่
นวส่  1    งาล้กัซนวส่

)ากิซ์รอค( ACISROC

ชัน 1 ชัน 2

หอ้งอเนกประสงค์   1  หอ้ง



ขอ้มูลโครงการ อณาสิร ิรามคําแหง

ท่ีต้ังโครงการ :   ซอยเคหะรม่เกล้า 64 ถนนเคหะรม่เกล้า
        แขวงคลองสองต้นนุ่น เขดลาดกระบงั กทม. 

พ้ืนท่ีโครงการ :   27 ไร ่

จาํนวนแปลง :   272 แปลง 

ประเภทบา้น :   ทาวน์โฮมและบา้นแฝด 2 ชั้น

พ้ืนท่ีใชส้อย :   99 - 148 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน  :   16 ตร.วา ขึ้นไป

ราคา   :   3.69 - 8 ล้านบาท*

PROJECT  INFORMATION

งอ้ห 3    นอนงอ้ห

นวส่  1     กขแบัรงอ้ห

นวส่  1  ราหาอนาทะรปบัรนวส่
นวส่  1  ราหาอมยีรตเนวส่
งอ้ห  1     ยทไวัรค
งอ้ห  1     ดีรกัซงอ้ห
นวส่  1    งาล้กัซนวส่

)ยีนเด์ิราซ( AINIDRAS

ชัน 1 ชัน 2



ส่ิงอํานวยความสะดวก

สระวา่ยน�ากลางแจง้
พรอ้มแยกสระเด็ก

ในบรรยากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนยีน

หอ้งฟติเนส
พรอ้มอุปกรณ์ออกกําลังกาย

ครบครนั

Co-Working Space Kids Room ในรม่ สําหรบัเด็ก

Educational playground
สนามเด็กเล่นกลางแจง้

พรอ้มเครื่องเล่นท่ีชว่ยส่งเสรมิการเรยีนรู้
และพัฒนาการของเด็ก

สวนส่วนกลาง
สําหรบัออกกําลังกายกลางแจง้

Sansiri Backyard
พ้ืนท่ีปลกูผกัสวนครวัในส่วนกลาง

สําหรบัทกุครอบครวั

ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชม.
พรอ้ม CCTV โดย “LIV24”





ินงาราตกุทจใน่อุมาวคมต็เมติเ ว 
 ดสุงสูยัภดอลปมาวคนาฐรตามยวด้

RFID SENSOR 
ถรา้นหดติ์ณรกปอุ

SECURITY SYSTEM
ัช 42 ดอลตยัภดอลปมาวคาษกัร วโมง

  SMV บบะร กออ - า้ขเราก
(VISITORS MANAGEMENT SYSTEM) 

 อต่ดติามู้ผลมูอ้ขกทึนับบบะร
 ยัภดอลป าํยน่มแ ว็รเดวร

GUARD SCAN 

ทัดจุกุทจวรตนดิเ .ภปร วทังโครงการ

ัมยัภดอลปมาวคบดัะรกย นใจ 24 ชัวโมง 

ยทไ ฯาหงสัอรากงวงอขกรแง่หแ



สะดวกทกุการใชช้วีติ บนทําเล รามคําแหง - กรุงเทพกรฑีาตัดใหม่
ครบทกุศักยภาพเพ่ือการเดินทาง รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก 

ท้ังรถไฟฟา้ ทางด่วน หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถาบนัการศึกษาชั้นนํา

Big C Market
เคหะรม่เกล้า

รถไฟฟา้สายสีส้ม
สถานรีาษฎรพั์ฒนา

โรงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงพยาบาล
เสรรีกัษ์
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เอแบค The Park

ซคีอน สแควร์
พาราไดซ ์พารค์
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โครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม : ศูนยวั์ฒนธรรม-มนีบุรี

โครงการรถไฟฟา้สายเหลือง : ลาดพรา้ว-สําโรง

รถไฟฟา้แอรพ์อรต์ เรล ลิงก์

MRT รถไฟฟา้สายสีน�าเงนิ

1.6
กม.

5
กม.

6
กม.

8.4
กม.



ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งท่ีสํานกังานขาย
เปดิทําการทกุวนั 09.00 - 18.00 น.

E-mail : Sale_ARK@sansiri.com  |  โทร. 1685

เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2564 พ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ม.ีค. 2568 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสํานักงานขาย หรอื โทร.1685
*เงื่อนไขและราคาเปน็ไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด ขอสงวนสิทธิก์ารเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ลงทะเบยีนและดขูอ้มูลเพ่ิมเติม คลิก

https://www.sansiri.com/singlehouse/anasiri-ramkamhaeng/th/

