
ติดต่อสํานกังานขายโครงการ
E-mail : SRP90@sansiri.com

Tel : 02 - 121 - 7630

sansiri.com
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ทาวน์โฮมคณุภาพ
ส่วนกลางขนาดใหญ่
ฟงัก์ชนัครบครนัท่ีสุด

พรอ้มทะเลสาบกว่า 2 ไร ่หน้าโครงการ
ใหบ้รรยากาศเหมอืนอยูร่สีอรท์ทกุวัน
ดีไซน์เรยีบงา่ยมสีไตล์
ตอบโจทยท์กุมติิของการใชช้วิีต

SIRI PLACE
PRACHAUTHIT 90
เติมสุขงา่ยๆ ในมุมท่ีชอบ เปน็ไปได้

ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

EDUCATION

รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา   
รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
รร.สารสาสน์สมุทรสาร   
รร.บูรณะศึกษา      
รร.วัดทุ่งครุ พ่ึงสายอนุสรณ์

3   กม.
3   กม.
4   กม.
7   กม.
8   กม.

COMMUNITY MALL

บิก๊ซ ีมารเ์ก็ต ประชาอุทิศ 90
โลตัส ตลาด ประชาอุทิศ 
ตลาดพระประแดง
สวนธนบุรรีมย ์

4   กม.
8   กม.
11   กม.
12  กม.

HOSPITAL

รพ.เปาโลพระประแดง
รพ.บางปะกอก 3
รพ.บางปะกอก สมุทรปราการ
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอรเ์นชัน่แนล   18   กม.     

9   กม.
9   กม.
9   กม.

TRANSPORTATION

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
ฝ่ังใต้ ด่านบางครุ
วงแหวนอุตสาหกรรม ฝ่ังสุขสวัสด์ิ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านสุขสวัสด์ิ

 7    กม.

12  กม.
13  กม.

เติมสุขงา่ยๆ...
สะดวกทกุการเดินทาง
สะดวกสบายด้วยถนนหลักหลายสาย
วงแหวนรอบนอก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
แวดล้อมด้วยหา้งสรรพสินค้า โรงเรยีน
และโรงพยาบาลชั้นนํา

ประชาอุทิศ 90
เติมสุขงา่ยๆ
ในมุมท่ีชอบ เปน็ไปได้
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ด่ืมด�าความงดงามของทะเลสาบ
ขนาดใหญ่กว่า 2 ไร ่หน้าโครงการ
ให้คุณผ่อนคลายไปกับความสงบ
ร่มรื่นของสายน�า สายลม ต้นไม้
และแสงแดดอ่อนๆ ได้ทกุวัน

LAKE
สัมผสับรรยากาศแหง่การพักผอ่น
เหมอืนอยูร่สีอรท์ทกุวนั

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

ภาพและบรรยากาศจาํลอง
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ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

PROJECT FACTS
เติมสุขงา่ยๆ
ท่ามกลางสังคมคณุภาพ

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

ชื่อโครงการ  :    สิร ิเพลส ประชาอุทิศ 90
ท่ีต้ังโครงการ  :    ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.บา้นคลองสวน
         อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ
        10290
แบบบา้น  :    ทาวน์โฮม 2 ชั้น
พ้ืนท่ีโครงการ  :    45 - 0 - 00.16 ไร่
จาํนวนแปลงขาย :    487 ยูนิต
พ้ืนท่ีใชส้อย  :    93, 118, 133 ตร.ม.
ขนาดท่ีดิน  :    16.25 – 43.20 ตร.ว.
เจา้ของโครงการ :    บรษัิท พิวรรธนา จาํกัด

สิร ิเพลส 
เติมเต็มทกุความชอบใหเ้ปน็ไปได้

หอ้งนอน        2
หอ้งอเนกประสงค์       1
หอ้งน�า         3
หอ้งรบัแขก        1
ส่วนรบัประทานอาหาร        1
ส่วนซกัล้าง        1
ท่ีจอดรถ        1

ทาวนโ์ฮม  2 ชัน้

LOFT 93
พ้ืนท่ีใชส้อย 93 ตารางเมตร

หอ้งนอน        3
หอ้งอเนกประสงค์       1
หอ้งน�า         3
หอ้งรบัแขก        1
ส่วนรบัประทานอาหาร        1
ส่วนซกัล้าง        1
ท่ีจอดรถ        2

ทาวนโ์ฮม  2 ชัน้

LOFT 118
พ้ืนท่ีใชส้อย 118 ตารางเมตร

หอ้งนอน        3
หอ้งอเนกประสงค์       1
หอ้งน�า         3
หอ้งรบัแขก        1
ส่วนรบัประทานอาหาร        1
ส่วนซกัล้าง        1
ท่ีจอดรถ        2

ทาวนโ์ฮม  2 ชัน้

LOFT 133
พ้ืนท่ีใชส้อย 133 ตารางเมตร

HelloiamJK ได้สัมผัสบรรยากาศ
โดยรอบของโครงการและรูปแบบสถาปัตยกรรม
ท่ีได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากโครงสรา้ง
ในภาพวาดของมองเดรยีน ซึ่งมุง่เน้น
ในการนําเสนอความงาม ผ่านรูปทรงเรขาคณิต
เส้นสาย และสีสันการออกแบบ
ได้สะท้อนเรื่องราวผ่านมุมมองการอยูอ่าศัย
และความมสุีนทรยีใ์นการใชช้วิีต

โดยเล่าเรื่องผ่านศิลปะท่ีลดทอน สู่การแสดงออก
ทางรูปทรงท่ีเรยีบงา่ย ชดัเจน อยา่งส่ีเหล่ียมจตัรุสั
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า และแม่สีพ้ืนฐาน เช่น เหลือง น�าเงนิ แดง

รวมถึงการใชรู้ปทรงเหล่านี้มาสรา้งจนิตนาการ
ออกมาเป็นสัตว์เล้ียง ต้นไม ้ดอกไม ้ท่ีรวมกัน
เกิดความสัมพันธท่ี์น่ารกั และอบอุ่นขึ้นมาในชมุชน

ศิลปนิ : HelloiamJK

ART VILLAGE
COMMUNITY LIFESTYLE

FUNCTION
เติมเต็มทกุฟงัก์ชนัการอยูอ่าศัย

FACILITY
เติมเต็มทกุไลฟส์ไตล์การใชช้วีติ

ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง

MAIN GATE
เปล่ียนผา่นอารมณสู่์สังคมคณุภาพ

Main Gate ออกแบบด้วย
แรงบนัดาลใจจากศิลปะสไตล์
Mondrian โดยเน้นการใช้
รูปทรงส่ีเหล่ียมและแมสี่
มาเป็นองค์ประกอบหลัก
ทําใหเ้กิดสถาปัตยกรรม
ท่ีโดดเด่นไมเ่หมอืนใคร

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

Clubhouse 
ขนาดใหญ่

ทะเลสาบขนาดใหญ่
หนา้โครงการ

แยกสระวา่ยน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั

ฟติเนสพรอ้ม
อุปกรณค์รบครนั

สวนส่วนกลาง
อันรม่รื่น

สระวา่ยน�า
ระบบเกลือ

สนามเด็กเล่น
เพ่ือการเรยีนรู้

เติมเต็มความอุ่นใจทกุตารางนิว้
ด้วยมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด

SANSIRI
SECURITY SYSTEM

อุ่นใจมากกวา่เดิมกับการดแูลท่ีดีท่ีสุด

รกัษาความปลอดภยั
ตลอด 24 ชม.

24

การเขา้ - ออก ระบบ VMS
(VISITORS MANAGEMENT
SYSTEM)
ระบบบนัทึกขอ้มูลผู้มาติดต่อ
รวดเรว็ แมน่ยาํ ปลอดภยั

VMS

ยกระดับ ความปลอดภยัมั่นใจ 24 ชัว่โมง
ด้วยเทคโนโลยเีชื่อมต่อกับระบบรกัษา
ความปลอดภยัและควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ
แหง่แรกของวงการอสังหาฯ ไทย

VDO Analytic
ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหว
ท่ีผิดปกติของเหตกุารณ์ต่างๆ

Digital Fence
ระบบรั้วอัจฉรยิะจะแจง้เตือน
ทันทีท่ีมผีู้บุกรุกเขา้มาในโครงการ

RFID Sensor
อุปกรณ์ติดหน้ารถ
เพ่ือเขา้ - ออก โครงการอัตโนมติั 

Guard Scan
รปภ. เดินตรวจ
ตามจุดท่ัวท้ังโครงการ

เทคโนโลยสัีงเกตการณ์
ระบบความปลอดภยัรอบโครงการ

SECURITY MONITORING

หอ้งอเนกประสงค์

ชอ่งแสงธรรมชาติ

เพดานสูง

2 Master Bedrooms

หลอดไฟ LED

Emergency Light

ถังน�าคู่ป๊ัม

ปล๊ักไฟพรอ้ม
ชอ่งเสียบ USB

เจา้ของโครงการ บริษัท พิวรรธนา จาํกัด ทะเบียนเลขท่ี 0105546144873 สนง.ใหญ่ เลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท ทุนชาํระแล้ว 100,000,000 บาท (ข้อมูลวันท่ี 1 เม.ย. 2563) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สิร ิเพลส ประชาอุทิศ 90 โฉนดเลขท่ี 62598, 62599
ประมาณ 45 ไร่ ต้ังอยู่ท่ี ถ.ประชาอุทิศ 90 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจํานองกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ระหว่าง
ยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน เริ่มก่อสร้าง มิ.ย. 2562  และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสร็จประมาณ ก.ย. 2563

2 nd  FLOOR PLAN

1 st FLOOR PLAN

2 nd  FLOOR PLAN

1 st FLOOR PLAN

2 nd  FLOOR PLAN

1 st FLOOR PLAN


