
เติมเต็มทุกความสุข
ใช้ชีวิตได้ใกล้กว่า



I   แนวคิดโครงการ

สัมผัสกล่ินอายและวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่น กับบา้นสไตล์ Modern Japanese

ดีไซน์ท่ีน้อยแต่มาก เรยีบงา่ยแต่อบอุ่น โดดเด่นด้วยการวาง Facade บา้นใหไ้มซ่�ากัน

พรอ้มฟงัก์ชนัพิเศษท่ีออกแบบมาเพ่ือการใชช้วิีตวิถีใหมอ่ยา่งแท้จรงิ

ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น 

ความพอดีที่ลงตัว

บ้านที่ถูกออกแบบมาจากความเข้าใจ
ว่าทุกคนต่างตามหาความสมดุลหรือ
ความพอดี ให้กับชีวิตในทุกวัน

FEEL
JUST
RIGHT



ชื่อโครงการ   :  อณาสิร ิติวานนท์-ศรสีมาน

ท่ีต้ังโครงการ  :  ถนนสะพานนนทบุร-ีบางบวัทอง ตําบลบางขะแยง 

                  อําเภอเมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000

แบบบา้น   :  บา้นแฝด บา้นเด่ียว 2 ชั้น

พ้ืนท่ีโครงการ  :  26-2-01.21 ไร่

จาํนวนแปลงขาย  :  137 ยูนิต

พ้ืนท่ีใชส้อย  :  136 - 177 ตร.ม.

ขนาดท่ีดิน           :  35 – 80 ตร.ว.

เจา้ของโครงการ  :  บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด(มหาชน)

I   ข้อมูลโครงการ



เดินทางสะดวกสบายใกล้เมอืงยิง่ขึ้น ด้วยทําเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน
รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถาบนัการศึกษาชั้นนํา

I   ท่ีต้ังโครงการ ติดถนนใหญ ่ใกล้ทางด่วน

• ทางด่วนด่านศรสีมาน
• สนามบนิดอนเมอืง
• สถานีหลักหก
• สถานีดอนเมอืง

4.1  km.
14  km.

13.4  km.
14.0  km.

. รร.สาธติปทมุธานี. รร. นวมนิทรฯ์ หอวัง นนทบุรี. รร. พระหฤทัยนนทบุรี. รร.เซนต์ฟรงัซสีเซเวียร์. รร. สวนกหุลาบวิทยาลัยนนทบุรี

2.3  km.
2.5  km.
2.9  km.
7.2  km.

8.5   km.

. โรบนิสันศรสีมาน. Lotus บางควัูด. The Nine ติวานนท์. คอสโม บาซาร ์(เมอืงทอง). เซน็ทรลัแจง้วัฒนะ. ฟวิเจอรพ์ารค์รงัสิต

4.8  km.
5.9  km.
7.1  km.
7.5  km.
10  km.

13.3  km.

• รพ. วิภารามปากเกรด็
• รพ. เวิลด์เมดิคอล
• รพ. กรุงสยามเซนต์คาลอส
• รพ. มงกฎุวัฒนะ
• รพ. ปากเกรด็ 2
  

8.8 km.
9.7 km.

11.8 km.
11.6 km.
12.2 km.
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HOSPITAL



บา้นแฝดและบา้นเด่ียวสไตล์ Modern Japanese 
ท่ีออกแบบโดยคํานึงถึงฟงัก์ชั่นการใชง้านได้อยา่งลงตัว

HOUSE TYPE

FUYU
ふゆ (ฟุยุ)
ฤดูหนาว

HARU
はる(ฮารุ)
ฤดูใบไม้ผลิ

AKI
あき (อะกิ)
ฤดูใบไม้ร่วง



FUYU ふゆ
บา้นแฝด พ้ืนท่ีใชส้อย 136 ตารางเมตร

ชั้น 1 ชั้น 2

3 หอ้งนอน

3 หอ้งน�า

ส่วนรบัประทานอาหาร

หอ้งครวั

หอ้งซกัรดี

ท่ีจอดรถ 2 คัน



AKI  あき
น้านแฝด พ้ืนท่ีใชส้อย 152 ตารางเมตร

ชั้น 1 ชั้น 2

3 หอ้งนอน

4 หอ้งน�า

ส่วนรบัประทานอาหาร

หอ้งครวั

หอ้งซกัรดี

ท่ีจอดรถ 2 คัน



HARU  はる
น้านเด่ียว พ้ืนท่ีใชส้อย 177 ตารางเมตร

ชั้น 1 ชั้น 2

4 หอ้งนอน ส่วนรบัประทานอาหารหอ้งครวั

ท่ีจอดรถ 2 คัน

4 หอ้งน�า หอ้งพักผอ่น หอ้งซกัรดี



คลับเฮาส์
สไตล์ญี่ปุ่น

สระว่ายน�า
ระบบเกลือ

สระว่ายน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั 

ฟติเนส
พรอ้มอุปกรณ์ครบครนั

Educational Playground
สนามเล่นเด็ก เพ่ือพัฒนาการเรยีนรู้

พ้ืนท่ีสวน
ส่วนกลางขนาดใหญ่

Sansiri Backyard

I   ส่วนกลางครบครัน เติมเต็มทุกความสุข



อุ่นใจ มั่นใจ ด้วยมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด
I   SANSIRI SECURITY SYSTEM

CCTV-VIDEO ANALYTICS
ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของเหตกุารณ์ต่างๆ

REAL-TIME GUARD TOUR
ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตามจุดของ รปภ. แบบ Real-Time

ระบบ RFID Sensor
อุปกรณ์ติดหน้ารถ เพ่ือเขา้ออกโครงการอัตโนมติั

การเขา้ - ออกระบบ VMS STSTEM
ระบบบนัทึกขอ้มูลผู้มาติดต่อ รวดเรว็ แมน่ยาํ

ยกระดับความปลอดภยัมั่นใจ 24 ชัว่โมง



ติดต่อสำนักงานขายโครงการ
E-mail : Sales_ATS@Sansiri.com

Tel :  1685

ขอ้มูลเพ่ิมเติม คลิก

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่59 ซ.รมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กทม. 10110 ทนุจดทะเบยีน 20,343,625,722.40 บาท
ทุนชาํระแล้ว 15,927,858,772.40 บาท (ข้อมูลวันท่ี 1 มิ.ย. 2565) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ อณาสิริ ติวานนท์-ศรีสมาน โฉนดเลขท่ี 140739 ประมาณ 26 ไร่
ต้ังอยู่ท่ี ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ทหารไทยธนชาต อยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน
เริม่ก่อสรา้ง ม.ค. 2565 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค.2565 

https://www.sansiri.com/singlehouse/anasiri-tiwanon-srisaman/th/

