


ดีไซน์ท่ีจะเปล่ียนประสบการณ์ใหมท้ั่งหมด 
ด้วยแรงบนัดาลใจจากเมอืงท่ีไมเ่คยหลับใหล

ทำ�ใหท้กุๆวนัของคณุเต็มไปด้วย Positive Energy 
ด้วย STYLE NEW YORK CHIC ส�ม�รถใชช้วีติต�มคว�มใฝ่ฝัน 
และทำ�ใหเ้ป็นจรงิได้ท่ีนี่  SIRI PLACE BANGNA - THEPHARAK

ส่วนกลางครบครนั ท้ัง SIRI CLUB 
พรอ้ม GYM ROOM และสระว่ายน้ำาระบบเกลือ 

ท่ามกลางบรรยากาศแหง่เมอืงท่ีเต็มไปด้วยชวิีตชวีา  
เปิดอีกโลกท่ีคณุอยากเขา้ไปค้นหา…

ทาวน์โฮมคณุภาพ ในบรรยากาศ 

NEW YORK CITY

ฟังก์ชนัครบครนักว่า เติมเต็มทกุๆ PASSION ในการใชช้วิีต

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



เดินท�งได้อย�่งสะดวก ใกล้ทกุๆท่ี 
เข�้ออกเมอืงได้อย�่งง�่ยด�ย

เดินทางได้อยา่งสะดวก ใกล้ทกุๆท่ี เขา้ออกเมอืงได้อยา่งงา่ยดาย
ด้วยทางด่วนวงแหวน กาญจนาภเิษก พรอ้มเชื่อมต่อถนนเส้นสำาคัญหลายเส้นทาง

อาทิ ถนนสุขุมวิท, ถนนศรนีครนิทร,์ ถนนบางนา, ถนนก่ิงแก้ว และเมอืงใหม ่บางพลี



ทำ�เลท่ีต้ัง
สะดวกทกุการใชช้วิีต บนทำาเลบางนา - เทพารกัษ์

ครบทกุศักยภาพเพ่ือการเดินทาง รายล้อมด้วยส่ิงอำานวยความสะดวก
ท้ังทางด่วน รถไฟฟ้า หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถาบนัการศึกษาชั้นนำา

• ตลาดรถไฟขจรวิทย์
• ตลาดนัดทิพยน์ิมติร
• ตลาดบางพลี
• Big C Extra บางพลี
• เมกาบางนา
• แจส เออเบริน์ ศรนีครนิทร์

• รร. ทรงวิทยา เทพารกัษ์
• รร. แพรกษาวิเทศศึกษา 
• รร. สารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 
• รร. ปทมุคงคา สมุทรปราการ 

• รพ. บางนา 5
• รพ. สินแพทย ์เทพารกัษ์ 
• รพ. บางพลี
• รพ. จุฬารตัน์ 3 อินเตอร ์

• จุดขึ้นลงทางด่วน
  วงแหวนกาญจนาฯ 
• รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส
  ถานีศรเีทพา
• รถไฟฟ้าสายสีเขยีว 
  สถานีสำาโรง 

0.9  กม.
4.3  กม.
5     กม.
6.6  กม.
8     กม.
8     กม.

2      กม.
4.5   กม.
8      กม.
10    กม.

2.5   กม.
5      กม.
6.6   กม.
7       กม.

2.7  กม.

7     กม.

11    กม.

ไลฟ์สไตล์

สถ�นศึกษ� โรงพย�บ�ล

ก�รเดินท�ง





ชื่ อโครงก�ร            :      สิร ิเพลส บางนา เทพารกัษ์

ท่ีต้ังโครงก�ร         :      999 ซอยขจรวิทย ์ถนนเทพารกัษ์ 

                                     ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบบ�้น                   :      ทาวน์โฮม 2 ชั้น

พ้ืนท่ีโครงก�ร         :      17 ไร ่

จำ�นวนแปลงข�ย    :      187 ยูนิต 

พ้ืนทีใชส้อย             :      99, 118 ตร.ม. 

ขน�ดท่ีดิน                :      16.25-38.60 ตร.ว. 

เจ�้ของโครงก�ร   :      บรษัิท แสนสิร ิจำากัด (มหาชน)

PROJECT

FACT

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



หอ้งนอน                                

หอ้งอเนกประสงค์ 

หอ้งน้ำา 

หอ้งรบัแขก

ส่วนรบัประทานอาหาร 

ส่วนซกัล้าง 

ท่ีจอดรถ

2

1

3

1

1

1

1

1st Floor 2nd Floor

ภาพและบรรยากาศจำาลอง

LOFT 99 
พ้ืนท่ีใชส้อย 99 ตร.ม.

ทาวน์โฮม 2 ชั้น



หอ้งนอน                                

หอ้งอเนกประสงค์ 

หอ้งน้ำา 

หอ้งรบัแขก

ส่วนรบัประทานอาหาร 

ส่วนซกัล้าง 

ท่ีจอดรถ 

3

1

3

1

1

1

2

ภาพและบรรยากาศจำาลอง

1st Floor 2nd Floor

LOFT 118 

พ้ืนท่ีใชส้อย 118 ตร.ม.
ทาวน์โฮม 2 ชั้น



หอ้งอเนกประสงค์

เพด�นสูง

ชอ่งแสงธรรมช�ติ

2 Master Bedrooms

หลอดไฟ LED

Emergency Light

ถังน้ำ�คู่ป๊ัม

ปล๊ักไฟ พรอ้มชอ่งเสียบ USB 

FUNCTION

เติมเต็มทกุฟังก์ชนั
ก�รอยูอ่�ศัย





CLUBHOUSE ขนาดใหญ่

ท�งเข�้โครงก�รขน�ดใหญแ่รงบนัดาลใจ
จาก Brooklyn Bridge

สระว�่ยน้ำ�ระบบเกลือแยกสระว่ายน้ำาเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั

ฟิตเนสพรอ้มอุปกรณ์ครบครนัสวนส่วนกล�งรม่รื่ น พรอ้มน้ำาพุ
บรรยากาศ Central Park

FUNCTION

เติมเต็มทกุฟังก์ชนั
ก�รอยูอ่�ศัย

ภาพและบรรยากาศจำาลอง

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



SANSIRI 
SECURITY 
SYSTEM 

เติมเต็มคว�มอุ่นใจทกุต�ร�งนิ้ว
ด้วยม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยัสูงสุด

ยกระดับคว�มปลอดภยัมั่นใจ 24 ชั่วโมง 
ด้วยเทคโนโลยเีชื่อมต่อกับระบบรกัษาความปลอดภยั 
และควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ แหง่แรกของวงการอสังหาฯไทย

SECURITY MONITORING
เทคโนโลยสัีงเกตการณ์ความปลอดภยั
รอบโครงการ

VDO ANALYTIC
ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ
ของเหตกุารณ์ต่างๆ

GUARD SCAN
รปภ. เดินตรวจตามจุดต่างๆท่ัวท้ัง
โครงการ

DIGITAL FENCE
ระบบรั้วอัจฉรยิะจะแจง้เตือนตามจุดต่างๆ
เมื่อมผีู้บุกรุกเขา้มาในโครงการ

อุ่นใจม�กกว�่เดิมกับก�รดแูลท่ีดีท่ีสุด

รกัษ�คว�มปลอดภยั
ตลอด 24 ชั่วโมง 

RFID SENSOR
อุปกรณ์ติดหน้ารถเพ่ือเขา้ออกโครงการ
อัตโนมติั

ก�รเข�้ออก ระบบ VMS 
(Visitor Management System)
ระบบบนัทึกขอ้มูลผู้มาติดต่อรวดเรว็
แมน่ยำาและปลอดภยั

SIRI CLUB 
เติมเต็มทกุไลฟ์สไตล์การใชช้วิีต



เจา้ของโครงการ บรษัิท แสนสิร ิ จำากัด (มหาชน) ทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  ทนุจดทะเบยีน 16,224,125,722.40 บาท ทนุชำาระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 9 ก.ย. 2562) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน 
โครงการ สิร ิเพลส บางนา เทพารกัษ์ ใบอนุญาตจดัสรรท่ีดินเลขท่ี 67/2563 โฉนดเลขท่ี 2380,29285,29286,29287,29288,29289,42268,67783,93049,930
50,93051,93052,97722,177578,178352,178353 ประมาณ 17 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.เทพารกัษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ี
ขาย ท่ีดินจำานองกับ ธนาคารยูโอบ ีโดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน เมื่อผู้ซื้อชำาระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็ เริ่มก่อสรา้ง เดือนมถินุายน 2563 
และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ เดือนมถินุายน 2564

ติดต่อสำ�นกัง�นข�ยโครงก�ร
Tel : 02-130-7629

sansiri.com


