
#งา่ยสุดๆทกุการเดินทาง



ทาวน์โฮมรุน่ใหม ่สไตล์โมเดิรน์ สวนส่วนกลางขนาดใหญ่
พรอ้มใชช้วิีตสะดวกครบครนั บนถนนพหลโยธนิ 52
 
สิร ิเพลส THE BEST สุดๆ  งา่ยสุดทกุการเดินทาง 
ใกล้รถไฟฟา้สายสีเขยีวและจุดขึ้นลงทางด่วน
รามอินทรา - อาจณรงค์ (ด่านสุขาภบิาล 5)

สิร ิเพลส ขยายทกุความชอบใหเ้ปน็ไปได้  

สิร ิเพลส พหลโยธนิ 52
#งา่ยสุดๆทกุการเดินทาง



ชื่อโครงการ
ท่ีต้ังโครงการ
        
พ้ืนท่ีโครงการ   
จาํนวนแปลงขาย
ประเภทบา้น
แบบบา้น 
พ้ืนท่ีใชส้อย
เจา้ของโครงการ

:    สิร ิเพลส พหลโยธนิ 52
:    ถ.พหลโยธนิ 52 แยก 45 แขวงคลองถนน
     เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
:    ประมาณ 22 ไร่
:    270 ยูนิต
:    ทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์โมเดิรน์
:    3 แบบ
:    93, 99 และ 111 ตร.ม.
:    บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน)

PROJECT FACTS



MAP & ACCESSIBILITY
สะดวกสุดๆ ทกุการเดินทาง บนทําเลใกล้ตัวเมอืง
ครบทกุศักยภาพเพ่ือการเดินทาง และรายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก
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HOSPITAL

Google Map Click 



HIGHLIGHT FACILITIES

แยกสระว่ายน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั

สระว่ายน�าระบบเกลือ
เชื่อมต่อพ้ืนท่ีสวน

สนามบาส เพ่ิมกิจกรรม
การออกกําลังกาย

ฟติเนสพรอ้ม
อุปกรณ์ครบครนั

สวนส่วนกลาง
อันรม่รื่น

Backyard สวนพืชผัก
สวนครวัสําหรบัทกุคน 

โมเดิรน์สไตล์ภายใต้แนวคิด
Optical Arts



พ้ืนท่ีใชส้อย
93 ตร.ม.

TH 93

3 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        ส่วนรบัประทานอาหาร

ส่วนซกัล้าง                           1 ท่ีจอดรถ



พ้ืนท่ีใชส้อย
99 ตร.ม.

TH 99

2 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        ส่วนรบัประทานอาหาร

ส่วนซกัล้าง                           2 ท่ีจอดรถ



พ้ืนท่ีใชส้อย
111 ตร.ม.

TH 111

3 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        ส่วนรบัประทานอาหาร

ส่วนซกัล้าง                           2 ท่ีจอดรถ



เติมเต็ม...ด้วยเทคโนโลย ี
ความปลอดภยัทกุตารางนิว้

ยกระดับความปลอดภยั
มัน่ใจ 24 ชัว่โมง
บรกิารดแูลความปลอดภยั 
จากศูนยค์วบคมุ เรยีลไทม ์24 ชั่วโมง 
โดยเชื่อมต่อกับระบบรกัษา
ความปลอดภยัและควบคมุอาคาร

SECURITY MONITORING

เทคโนโลยสัีงเกตการณ์
ระบบรกัษาความปลอดภยั
รอบโครงการ

     CCTV – Video Analytics
     ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหว
     ท่ีผิดปกติของเหตกุารณ์ต่างๆ
     Real-time Guard Tour
     ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจ
     ตามจุด ของ รปภ.แบบ Real-Time
       Digital Fence รบัสัญญาณ
     แจง้เตือนการบุกรุกจากรั้วโครงการ

VISITOR MANAGEMENT
SYSTEM

      ระบบบนัทึกขอ้มูลผู้มาติดต่อ
      (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)



ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่ง ท่ีสํานกังานขาย
เปิดทําการทกุวัน 09:00 - 18:00 น.

E-mail : Sales_SRP52@sansiri.com  |  โทร. 1685

sansiri.com

เจา้ของโครงการ บมจ. แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กทม. 10110 ทนุจดทะเบยีน 20,343,625,722.40 
บาท ทนุชาํระแล้ว 15,924,868,122.40 บาท (ข้อมูลวันท่ี 1 ธ.ค. 2564) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สิร ิเพลส พหลโยธนิ 52 ใบอนุญาตจดัสรรท่ีดินเลขท่ี 127/2564
โฉนดเลขท่ี 40729 ประมาณ 22 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.พหลโยธนิ 52 แยก 45 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.เกียรตินาคินภทัร
โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผู้ซื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็ เริม่ก่อสรา้ง ก.พ. 2563 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ม.ค. 2571 เงื่อนไขเป็นไปตาม
ท่ีบรษัิทฯ กําหนด  ภาพท่ีปรากฎบนเอกสารน้ี ประกอบด้วยภาพท่ีถ่ายจากสถานท่ีจรงิ, ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง และภาพจาํลอง หากมขีอ้สงสัยเก่ียวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามเจา้หน้าท่ี 
หรอืเขา้เยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685

ชมเวบ็ไซต์โครงการ คลิก


