
สราญสิร� ติวานนท� – แจ�งวัฒนะ
ที่ที่บ�าน เร�ยกว�าความรัก



ประเภท           : บานเดี่ยว
สถานที่ตั้ง           : ต.บานใหม  อ.เมืองปทุม  จ.ปทุมธานี
พ�้นที่โครงการ      : สราญสิร� ติวานนท – แจงวัฒนะ 1 : 61-0-61  ไร
           สราญสิร� ติวานนท – แจงวัฒนะ 2 : 59-1-24.73 ไร
จำนวนยูนิต          : สราญสิร� ติวานนท – แจงวัฒนะ 1 : 250  หลัง
           สราญสิร� ติวานนท – แจงวัฒนะ 2 : 266  หลัง

ข�อมูลโครงการ



MODERN INDUSTRIAL
สัมผัสความแตกตาง…แตลงตัว 
กับบร�บทรอบโครงการที่รายลอมไปดวยความกาวหนา
ทางอุตสาหกรรม ที่ทันสมัยถูกหยิบยกมาสรางสรรค
ในการออกแบบเปนแนวคิดที่เร�ยบงาย 
แตคิดคำนึงถึงประโยชนการใชสอยใหคุมคาที่สุด



CLUBHOUSE
การใชรูปแบบของตู Containerและสีเทาเปนองคประกอบหลักพ�้นที่โลงดานในเหมาะสำหรับการเปนพ�้นที่สวนกลาง
ทั้งยังมีการดึงรายละเอียดของเหล็กฉีก ที่ชวยเพ�่มสรางสรรคความเปน Loft





สิ�งอำนวยความสะดวก : สวน
สวนที่หอมลอมไปดวยไมใหญ ใหคุณรูสึกเหมือนอยูทามกลาง
ธรรมชาติ แยกโซนครอบครัว เคร�่องเลนเด็ก
และทางเดินแบบวนรอบ ใหคุณได สูดอากาศบร�สุทธิ์
พรอมว�่ง Jogging ไดอยางอิสระทามกลางธรรมชาติ



เปดมุมมองสูธรรมชาติใหกวางเต็มพ�กัด ดวยสระวายน้ำแบบ Infinity edge ใหคุณสัมผัสความสุข
อยางเต็มที่ไดแบบพาโนรามา เพ�่มความสุข และความปลอดภัย สำหรับเด็กๆ ดวยสระวายน้ำเด็กในรม

สิ�งอำนวยความสะดวก : สระว�ายน้ำ



สิ�งอำนวยความสะดวก : ฟ�ตเนส
สรางแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย
ดวยอาคารฟ�ตเนสกลางน้ำ (FLOATING FITNESS) 
ใหคุณสัมผัสความสุขที่ลองลอยอยูเหนือผิวน้ำ



สิ�งอำนวยความสะดวก : อื่นๆ
- พ�้นที่สันทนาการ
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. และกลอง CCTV
- ทางลาด และหองน้ำพ�เศษสำหรับผูนั่งรถเข็น Wheel chair





144
พื้นที่ใช้สอย 144 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 144 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า



151
พื้นที่ใช้สอย 151 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 151 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า



160
พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย, ส่วนเตรียมอาหาร และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า



163
พื้นที่ใช้สอย 163 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 163 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์ 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า



178
พื้นที่ใช้สอย 178 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 178 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก, ส่วนพักผ่อนบน, 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย , ส่วนเตรียมอาหาร และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า



188
พื้นที่ใช้สอย 188 ตารางเมตร

ภาพจาํลอง



ชัน้ 1 ชัน้ 2

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 188 ตารางเมตร
ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน�า 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 6 ม.ค 2558) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิร ิติวานนท์ - แจง้วัฒนะ 2 โฉนดเลขท่ี 3836,74142,3873,
11890,13427 ประมาณ 59-1-24.73 ไร ่ต้ังอยูท่ี่  ต.บา้นใหม ่อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ไทยพาณิชย ์โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2556 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค. 2563
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า





ใช�ชีว�ตบนทำเลที่รายล�อมด�วย
สิ�งอำนวยความสะดวกมากมาย

สถาบันการศึกษา
- โรงเร�ยนพระหฤทัยนนทบุร�
- โรงเร�ยนสวนกุหลาบนนทบุร�
- โรงเร�ยนเซนตฟรังซีสเซเว�ยร
- มหาว�ทยาลัยรังสิต

สถานที่ราชการ
- สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
- ศูนยราชการแจงวัฒนะ
- เทศบาลนครปากเกร็ด
- สำนักงานประกันสังคม

สถาบันการศึกษา
- เซ็นทรัลแจงวัฒนะ
- โรบินสัน ไลฟสไตล ศร�สมาน
- อิมแพค เมืองทองธานี
- ฟ�วเจอร พารค รังสิต

โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตคารลอส
- โรงพยาบาลกรุงไทย 
- โรงพยาบาลปทุมเวช



ที่ตั้งโครงการ
โครงการสราญสิร� ติวานนท – แจงวัฒนะ ตั้งอยูใจกลางทำเลศักยภาพ
เชื่อมตอทุกการเดินทาง สะดวกสบายดวยทำเลใกลทางดวน สนามบินดอนเมือง และรถไฟฟาสายสีแดง




