
SIRI PLACE
DREAM DESTINATION

MY WAY, MY PASSION

MADE FOR LIFE



ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต และตัวตนที่ใช่
สัมผัสความน่ารัก และอบอุ่นของเมืองอัมสเตอร์ดัม

กับทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ ฟังก์ชันครบครัน ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว

บนทำเลราชพฤกษ์ ใกล้ The Walk เพียง 5 นาที*
รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ลงตัวทุกการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง��

ปลุกแพสชันในการใช้ชีวิตได้ทุกวัน
สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์�

*รูปเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น



ตอบรบัทกุไลฟส์ไตล์ท่ีแตกต่าง
ตอบโจทยท์กุสมาชกิในครอบครวั 

 บนทําเลศักยภาพยา่นราชพฤกษ์
รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ังแหล่งชอ็ปปิ้ ง โรงเรยีน โรงพยาบาล รา้นอาหาร
เดินทางสะดวก เพียง 1 กม. จากถ.นครอินทร ์ใกล้ The Walk ราชพฤกษ์ และทางด่วน

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ไลฟส์ไตล์
• ตลาดพระราม 5           1.8 กม. 

• The Walk ราชพฤกษ์         3.8 กม. 

• Lotus บางใหญ่                           4.2 กม. 

• The Crystal ราชพฤกษ์          7.6 กม. 

การเดินทาง 
• ถ.กาญจาภเิษก              3  กม. 

• ถ.ราชพฤกษ์          3.5  กม. 

• ทางด่วนศรรีชั ด่านฉิมพลี          6.5 กม. 

• ถ.บรมราชชนนี              8 กม. 

สถานศึกษา
• โรงเรยีนเด่นหล้า พระราม 5         1.3 กม. 

• โรงเรยีนเทพศิรนิทร ์นนทบุร ี      4.2 กม. 

• มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์          6.2 กม. 

 

 

   

โรงพยาบาล
• ศูนยก์ารแพทย ์นนทบุร ี              3.7 กม. 

• รพ.บางใหญ่              6.7 กม. 

• รพ.ธนบุร ี2          8.5 กม.

 

 



ชื่อโครงการ
ท่ีต้ังโครงการ
แบบบา้น
พ้ืนท่ีโครงการ
จาํนวนแปลงขาย
แบบบา้น
พ้ืนท่ีใชส้อย
ขนาดท่ีดินเริม่ต้น

:     สิร ิเพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
:     ทางหลวงชนบทนนทบุร ี4077 อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130
:     ทาวน์โฮม 2 ชั้น
:     18-3-3.11 ไร่
:     169 ยูนิต
:     3 แบบ
:     99, 111, 128 ตร.ม.
:     16.6 - 45 ตร.ว.

FACTSHEET



SINGEL (ซงิ-เกล)
พ้ืนท่ีใชส้อย 99 ตร.ม.

ประกอบด้วย

2 หอ้งนอน

1 หอ้งเอนกประสงค์

3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก

1 ส่วนรบัประทานอาหาร

1 ส่วนซกัล้าง

1 ท่ีจอดรถ

ชัน้ 1 ชัน้ 2

ภาพและบรรยากาศจำลอง



ROKIN (โร-คิน)
พ้ืนท่ีใชส้อย 111 ตร.ม.

ประกอบด้วย

3 หอ้งนอน

3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก

1 ส่วนรบัประทานอาหาร

1 ส่วนซกัล้าง

2 ท่ีจอดรถ

ชัน้ 1 ชัน้ 2

ภาพและบรรยากาศจำลอง



AMSTEL (อัมส-เทล)
พ้ืนท่ีใชส้อย 128 ตร.ม.

ประกอบด้วย

4 หอ้งนอน

3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก

1 ส่วนรบัประทานอาหาร

1 ส่วนซกัล้าง

2 ท่ีจอดรถ

ชัน้ 1 ชัน้ 2

ภาพและบรรยากาศจำลอง



PROJECT FACTS

หอ้งอเนกประสงค์ ชอ่งแสงธรรมชาติ

หลอดไฟ  LED

เพดานสูง

แทงค์น�าและป๊ัมน�า2 Master Bedrooms



ส่ิงอํานวยความสะดวก

สวนส่วนกลางรม่รื่น 
พรอ้มบรรยากาศสวน 
จากเมอืง อัมสเตอรดั์ม

คลับเฮาส์
บรรยากาศอัมสเตอรดั์ม

สระวา่ยน�าระบบเกลือ
เชื่อมต่อพ้ืนท่ีสวน

ฟติเนส
พรอ้มอุปกรณ์ครบครนั

แยกสระวา่ยน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยัท่ีมากขึ้น

ทางเขา้โครงการขนาดใหญ่
แรงบนัดาลใจจาก
เมอืงอัมสเตอรดั์ม

สนามเด็กเล่น
เสรมิสรา้งพัฒนาการ

Sansiri Backyard
เสรมิสรา้งพัฒนาการ



ยกระดับความปลอดภยัมั่นใจ 24 ชัว่โมง 
ด้วยเทคโนโลยเีชื่อมต่อกับระบบรกัษา ความปลอดภยั
และควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ แหง่แรกของวงการอสังหาฯ ไทย

RFID Sensor 
อุปกรณ์ติดหน้ารถ
เพ่ือเขา้ - ออกโครงการอัตโนมติั 

SECURITY SYSTEM
รกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม.

Guard Scan 
รปภ.เดินตรวจตามจุดท่ัวท้ังโครงการ

เติมเต็มความอุ่นใจทกุตารางนิว้ 
ด้วยมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด 

SANSIRI  SECURITY SYSTEM

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



ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งได้ท่ีสํานกังานขาย
เปดิทําการทกุวนั 09.00 - 18.00 น.

Email : cs@sansiri.com
Tel : 1685

เจา้ของโครงการ บมจ. แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 59 ซ.รมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ทนุจดทะเบยีน 20,343,625,722.40 บาท
ทนุชาํระแล้ว 15,928,928,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 4 ต.ค. 2565) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สิร ิเพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร ์โฉนดเลขท่ี 32872 ประมาณ 18 ไร ่ต้ังอยูท่ี่
ต.บางคเูวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ยูโอบ ีอยูร่ะหว่างยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง พ.ย. 2564 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็
ประมาณ ม.ิย. 2567


