
Love is a� around



ใหช้วีติรายล้อมด้วยรกั

ใชช้วิีตท่ามกลางความรกั บนทําเลแหง่ความสุขและสะดวกสบาย
ท่ีท่ีคณุจะรกัทกุมติิของการอยูอ่าศัย ต้ังแต่การออกแบบภายใน ท่ีทกุพ้ืนท่ีของตัวบา้น
สามารถตอบโจทยก์ารใชช้วิีตได้จรงิ แบง่สัดส่วน และคิดเพ่ิมเพ่ือไลฟส์ไตล์ท่ีแตกต่าง
ไปจนถึงดีไซน์สไตล์ Modern Farmhouse ท่ีด้านนอกของตัวบา้น อันสวยงามโดดเด่น

ท่ีจะทําใหค้ณุตกหลมุรกัซ�าๆ ทกุครั้งท่ีกลับบา้น

ท่ีนี่... สราญสิร ิรามคําแหง�

Love
is a� around



จุดเริม่ต้นของความรกัท่ีสมบูรณแ์บบ

กับบา้นเด่ียวดีไซน์โมเดิรน์ฟารม์เฮาส์�ความสวยงามท่ีแตกต่างและโดดเด่นเหนือใคร
บนทําเลรามคําแหง โลเคชนัแหง่การใชช้วิีตท่ีแท้จรงิ�รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก

ท่ีตอบโจทยท์กุไลฟส์ไตล์ และยงัเดินทางสะดวกเชื่อมต่อคณุสู่ทกุจุดหมายปลายทางได้อยา่งรวดเรว็

พ้ืนท่ีในบา้นถกูออกแบบอยา่งเป็นสัดส่วนลงตัว�พรอ้มท่ีจะรองรบัการใชช้วิีตรว่มกัน
ของทกุคนในครอบครวั โดดเด่นด้วยพ้ืนท่ีพิเศษท่ีสามารถเป็นมุมส่วนตัวได้สบายๆ
ท้ัง ENCLOSED BALCONY, BAY WINDOW, CONNECTING LIVING �AREA

และอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหท้ั้งบา้นเต็มไปด้วยเสียงแหง่ความรกั มาพรอ้มรูปลักษณ์ภายนอกท่ีชวนหลงรกั
กับดีไซน์ Modern Farmhouse ใหค้วามรูสึ้กสวยงาม อบอุ่น ไมม่เีบื่อ

ทกุรายละเอียดของโครงสรา้งท้ังภายนอกและภายใน
มคีวามหมายและรายละเอียดท่ีใส่ใจ

เพ่ือการใชช้วิีตท่ีสมบูรณ์ท่ีทกุคนฝันถึง�

modern farmhouse



• ชื่อโครงการ    : สราญสิร ิรามคําแหง (Saransiri Ramkhamhaeng)
• ท่ีต้ัง      : ถ.เคหะรม่เกล้า คลองสองต้นนุ่น แขวง คลองสองต้นนุ่น
        เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520
• พ้ืนท่ีโครงการ   : 27 ไร่
• ประเภทบา้น    : บา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 3 แบบบา้น 
• จาํนวนแปลงขาย   : 116 ยูนิต 
• ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย   : 158 / 184 / 204 ตารางเมตร 
• ขนาดท่ีดิน    : 50 - 120 ตารางวา 

Project Information



Product’s
key-feature



ด้วยดีไซน์ท่ีแตกต่างอยา่งทันสมยั กับฟงัก์ชนัครบครนั ท่ีตอบโจทยค์รอบครวัรุน่ใหม่
พรอ้มพาหวัใจของทกุคน และครอบครวัใหเ้ต้นรวักับกิจกรรมใหม่ๆ  ได้ไมเ่คยซ�า 
ไมว่่าจะเป็นมุมพิเศษส่วนตัว อยา่ง Enclosed Balcony ท่ีคอยเสิรฟ์โมเมนท์ดีๆ ใหค้ณุเสมอ

 ดีไซนโ์ดดเด่นมเีอกลักษณ ์ใหค้วามรูสึ้กพิเศษทกุครั้งท่ีกลับถึงบา้น

1. GABLE ROOF : หลังคาทรงจั่ว ใหค้วามรูสึ้กอบอุ่น 
2. ชอ่งแสงธรรมชาติบานใหญ ่ด้วย FRAME PATTERN LONG WINDOW 
    พรอ้มกระจกเขยีวตัดแสง ลดทอนความรอ้น 
3. BAY WINDOW : ดีไซน์สวยท่ีมาพรอ้มฟงัก์ชั่นการใชง้าน 
4. ENCLOSED BALCONY : เพ่ือการพักผ่อนอยา่งเต็มท่ีของคณุและครอบครวั 
5. OUTDOOR WALL LAMP : โคมไฟก่ิงหน้าบา้น 
6. ENTRANCE FOYER : โถงทางเขา้บา้น  
7. SECURITY SYSTEM : ระบบรกัษาความปลอดภยัในตัวบา้น

new series
modern farmhouse
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COMBINED AND FLEXIBLE FUNCTION FOR FAMILY CONNECTED
การออกแบบ พ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น เพ่ือใหท้กุชวิีตเชื่อมต่อในทกุฟงัก์ชนั

ชัน้ล่าง

ชัน้บน

6. TOGETHER SPACE : เปล่ียนพ้ืนท่ีว่าง ใหเ้ป็น WORKING AREA & ECT.
7. BAY WINDOW :  ท่ีเป็นท้ังชอ่งแสง และเพ่ิมพ้ืนท่ีเป็นมุมส่วนตัว ภายในหอ้ง
8. ENCLOSED BALCONY : พ้ืนท่ีพักผ่อนของครอบครวั หรอื Multi – Function Space

new key function design

1st floor 2nd floor
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House Type



4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า  1 หอ้งรบัแขก 1 หอ้งครวัไทย ท่ีจอดรถ 2 คัน
หอ้งนอนขนาดใหญ่ พรอ้ม Bay window

ชั้น 1 ชั้น 2

(ไอวี)่ พ้ืนท่ีใชส้อย 158 ตร.ม. 

Ivy



3 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า  1 หอ้งรบัแขก 1 หอ้งครวัไทย 1 หอ้งอเนกประสงค์
ท่ีจอดรถ 2 คัน หอ้งนอนขนาดใหญ่ พรอ้มส่วน Balcony และ Bay window

ชั้น 1 ชั้น 2

(แอสเทอร)์ พ้ืนท่ีใชส้อย 184 ตร.ม. 

Aster



(มูเกต์) พ้ืนท่ีใชส้อย 204 ตร.ม. 

4 หอ้งนอน 4 หอ้งน�า  1 หอ้งรบัแขก 1 หอ้งครวัไทย ท่ีจอดรถ 2 คัน
หอ้งนอนขนาดใหญ่ พรอ้มส่วน Enclosed Balcony และ Bay window

ชั้น 1 ชั้น 2

Muguet



จาก Insight ของการใชช้วิีตท่ีต้องการใหท้กุครั้งท่ีได้กลับมาบา้น
ได้เจอกับบรรยากาศดีๆ สังคมท่ีดี และอุ่นใจกับความปลอดภยั 

สู่การดีไซน์พ้ืนท่ีส่วนกลางใหเ้ป็น พ้ืนท่ีท่ีคณุจะได้ใชช้วิีตกับครอบครวั
และคนท่ีคณุรกัได้อยา่งหลากหลายและลงตัว

พ้ืนท่ีส่วนกลาง
คือพ้ืนท่ีความสุขของทกุคน

Facilities

Co working space
พื้นที่ทำงานพร้อม Free Wi-Fi

สวนส่วนกลาง
วันหยุดก็พักผ่อนได้เต็มที่บนพื้นที่สีเขียว

ของสวนส่วนกลาง

Real Time Guard Tour
เจ้าหน้าที่ตรวจตรา ทุก 30 นาที

CCTV
กล้องวงจรปิดรอบโครงการ

LIV-24
ระบบรักษาความปลอดภัย

แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชม.

Educational Playground
สนามเด็กเล่นเสริมทักษะ

ห้องฟิตเนส
อุปกรณ์ครบครัน

สระว่ายน�า
ระบบเกลือ



เส้นทางท่ี 1:  ถ.ศรนีครนิทร ์- รม่เกล้า
ระยะทาง 3.6 กม.  จาก ถ.ศรนีครนิทร ์- รม่เกล้า เล้ียวซา้ยถึงตลาดเกรยีงไกร เล้ียวซา้ยตรงมาอีก 1.5 กม.
เล้ียวซา้ยเขา้ซอยโครงการ 

สถานท่ีสําคัญในเส้นทาง : มารเ์ก็ตเพลส กรุงเทพกรฑีา / ม.อัสสัมชญั หวัหมาก / ถ.ลาดกระบงั / ถ.หวัหมาก / ถ.ศรนีครนิทร์

เส้นทางท่ี 2:  ถ.รามคําแหง 
ระยะทาง 4.7 กม.  จากปากซอยถ.ราษฎรพั์ฒนา  เล้ียวซา้ยเขา้ ถ.เคหะรม่เกล้า ผ่านสะพานคลองลาดบวัขาว
อีก 200 ม. เล้ียวขวา

สถานท่ีสําคัญในเส้นทาง : ถ.รามคําแหง / รถไฟฟา้สายสีส้ม / ถ.ลาดพรา้ว / ถ.เพชรบุรี

เส้นทางท่ี 3:  ถ.รม่เกล้า
ระยะทาง 5.6 กม.  จากปากซอยรม่เกล้า24  เล้ียวซา้ยมาตามทางและเล้ียวขวาแยกตลาดเกรยีงไกร
ตรงมาอีก 1.5 กม. เล้ียวซา้ยเขา้ซอยโครงการ 

สถานท่ีสําคัญในเส้นทาง : สนามบนิสุวรรณภมู ิ/ ม.เกษมบณัฑิต วิทยาเขตรม่เกล้า / รร. สารสาสน์วิเทศรม่เกล้า / ถ.มนีบุร ี- รามอินทรา 

Location

จุดขึ้นลง
ทางด่วน

โครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม : ศูนยวั์ฒนธรรม-มนีบุรี

ถ.กรุงเทพกรฑีา

ถ.ประเสรฐิมนูกิจ

ถ.ลาดพร้าว

ถ.รามคำแหง
ถ.เสรีไทย

ถ.
ร่ม

เก
ล้า

 

ถ.
 ร

าษ
ฎร

์พ
ัฒ

นา

ถ.เคหะร่มเกล้า

ถ.มอเตอร์เวย์

ถ.
วง

แห
วน

รอ
บน

อก
-ต

ะว
ันอ

อก
 (ก

าญ
จน

าภ
ิเษ

ก)

ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
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ถ.รามอินทรา

นิด้า

สวนสยาม

สวน 60 พรรษา

รร.รว่มฤดี
วิเทศศึกษา

สนาม
สุวรรณภมูิ

เดอะ พารค์
กรุงเทพกรฑีา

เดอะพาซโิอ
ทาวน์

รพ.
เกษมราฎษร์

ชอคโกแลต
วิลล์

บิก๊ซี
ฟูด้เพลส

มารเ์ก็ต เพลส
กรุงเทพกรฑีา

สัมมากร
เพลส

รร.เตรยีมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า

บิก๊ซี

มสีทีน

ม.เกษม
บณัฑิต

มนิิ
บิก๊ซี

บิก๊ซี
โลตัส

รร.สารสาสน์ รม่เกล้า

ราษฎรพั์ฒนา

รถไฟฟา้แอรพ์อรต์ เรล ลิงก์

หวัหมาก บา้นทับชา้ง ลาดกระบงั
สุวรรณภมูิ



สถานศึกษา
รร. นานาชาติรว่มฤดี                                     5.2 กม.
รร. เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า                         7 กม.
รร. เทพศิรนิทร ์รม่เกล้า                           9 กม.
ม. สถาบนัพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA)            11 กม.
ม. พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบงั       12.6 กม.

กม.
กม.

8.7
10.3

ตลาดและหา้งสรรพสินค้า
ตลาดเกรยีงไกร                      2.5 กม.
ตลาดบวรรม่เกล้า                            4 กม.
ตลาดน�าขวัญเรยีม                      7.5 กม.
Big C Market เคหะรม่เกล้า                         2 กม.
The Paseo Town รามคําแหง                     9 กม.
The Mall บางกะปิ                               12.6 กม.

โรงพยาบาล
รพ.นวมนิทร์
รพ.เกษมราษฎร ์รามคําแหง

การเดินทาง
รถไฟฟา้ราษฎรพั์ฒนา                             5 กม.
ถนนมอเตอรเ์วย ์             9 กม.
Airport Rail Link ลาดกระบงั          9.5 กม.
สนามบนิสุวรรณภมู ิ                         12 กม.
ทางด่วน                         15 กม.
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เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่59 ซ.รมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กทม. 10110 ทนุจด
ทะเบยีน 20,343,625,722.40  บาท ทนุชาํระแล้ว 15,927,858,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 1 ม.ิย. 2565) กรรมการผูจ้ดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญ
สิร ิรามคําแหง โฉนดเลขท่ี 61549 ประมาณ 27-0-0  ไร ่ ต้ังอยูท่ี่ ถ.เคหะรม่เกล้า แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบงั กทม. พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ี
ขาย ท่ีดินจาํนองกับ  ธ.กรุงไทย อยูร่ะหว่างยื่นขออนญุาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง ม.ีค. 2564 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2568 


