


#จดัเต็มสุดๆทกุฟงัก์ชนั
สิร ิเพลส วงแหวน - ลําลกูกา

ทาวนโ์ฮมญีปุ่่น เสนห่แ์หง่เมอืงเกียวโต
จดัเต็มสุดๆ ด้วยหลากหลายฟงัก์ชนั
พรอ้มตอบทกุไลฟส์ไตล์การใชช้วิีต

บนทําเลติดถนนใหญ่
เลียบทางด่วนมอเตอรเ์วย์
เชื่อมต่อพระราม 9

สิร ิเพลส อัพแพสชัน่... ใหช้วีติท่ีใช่



ชื่อโครงการ
ท่ีต้ังโครงการ

พ้ืนท่ีโครงการ
จาํนวนแปลงขาย
ประเภทบา้น  
พ้ืนท่ีดิน   
แบบบา้น
พ้ืนท่ีใชส้อย
เจา้ของโครงการ

:    สิร ิเพลส วงแหวน - ลําลกูกา
:    ถ.คู่ขนานวงแหวนกาญจนาภเิษก 
     ต.บงึคําพรอ้ย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี
:    24-0-11.68 ไร่
:    210 ยูนติ
:    ทาวนโ์ฮม 2 ชั้น สไตล์ญีปุ่่น
:    16 - 44 ตร.วา
:    4 แบบ
:    99 - 128 ตร.ม. 
:    บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน)

PROJECT FACTS



MAP & ACCESSIBILITY
จดัเต็มสุดๆ ทกุการใชช้วีติ
บนทําเลศักยภาพติดถนนใหญ ่เลียบทางด่วนมอเตอรเ์วย์

5.1
กม.

โลตัส รงัสิต
คลอง 5

6.3
กม.

มารเ์ก็ตวิลเลจ
รงัสิต

6.7
กม.

 เมเจอร์
ธญับุรี

4.2
กม.

ทางด่วน
มอเตอรเ์วย์

6.4
กม.

15
กม.

รถไฟฟา้
สายสีเขียว

7.3
กม.

 รร.โชคชยั
รงัสิต

7.7
กม.

 รร.บีคอนเฮาส์
แย้มสอาด

8.5
กม.

รร.สวนกุหลาบ
รงัสิต

4.9
กม.

11
กม.

13
กม.

รพ.เปาโล
รงัสิต

 รพ.ธญับุรี รพ.บางปะกอก
รงัสิต 2

TRANSPORTATION

EDUCATION

COMMUNITY MALL

HOSPITAL



HIGHLIGHT FACILITIES

แยกสระวา่ยน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั

ฟติเนสพรอ้ม
อุปกรณค์รบครนั

สระวา่ยน�าระบบเกลือ
เชื่อมต่อพ้ืนท่ีสวน

สวนส่วนกลาง
อันรม่รื่น

คลับเฮาส์
บรรยากาศสไตล์ญีปุ่่น 

สนามเด็กเล่น
เสรมิสรา้งการเรยีนรู้



พ้ืนท่ีใชส้อย
99(F) ตร.ม.

3 หอ้งนอน                            2 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        หอ้งรบัประทานอาหาร

ท่ีจอดรถ 1 คัน                      



พ้ืนท่ีใชส้อย
99 ตร.ม.

3 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        หอ้งรบัประทานอาหาร

ท่ีจอดรถ 1 คัน                      



พ้ืนท่ีใชส้อย
111 ตร.ม.

3 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        หอ้งรบัประทานอาหาร

ท่ีจอดรถ 2 คัน                      



พ้ืนท่ีใชส้อย
128 ตร.ม.

4 หอ้งนอน                            3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก                        หอ้งรบัประทานอาหาร

ท่ีจอดรถ 2 คัน                      



VISITOR MANAGEMENT
SYSTEM

      ระบบบนัทึกขอ้มูลผูม้าติดต่อ
      (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)

เติมเต็ม...ด้วยเทคโนโลย ี
ความปลอดภยัทกุตารางนิว้

ยกระดับความปลอดภยั
มัน่ใจ 24 ชัว่โมง
บรกิารดแูลความปลอดภยั 
จากศูนยค์วบคมุ เรยีลไทม ์24 ชัว่โมง 
โดยเชื่อมต่อกับระบบรกัษา
ความปลอดภยัและควบคมุอาคาร

     CCTV – Video Analytics
     ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหว
     ท่ีผดิปกติของเหตกุารณต่์างๆ
     Real-time Guard Tour
     ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจ
     ตามจุด ของ รปภ.แบบ Real-Time

SECURITY MONITORING

เทคโนโลยสัีงเกตการณ์
ระบบรกัษาความปลอดภยั
รอบโครงการ



ติดต่อสํานกังานขายโครงการ

E-mail : Sales_PWL@Sansiri.com
Tel. 02 - 125 - 2269

เจา้ของโครงการ บมจ. แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง  แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กทม. 10110 ทนุจดทะเบยีน 16,224,125,722.40 บาท ทนุชาํระแล้ว 15,903,125,722,40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 
9 ก.ค. 2563) กรรมการผูจ้ดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สิร ิเพลส วงแหวน-ลําลกูกา โฉนดเลขท่ี 191865 ประมาณ 17-1-41.4 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.เลียบวงแหวน-ลําลกูกา ต.บงึคําพรอ้ย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธาน ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ี
ขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.กรุงเทพ อยูร่ะหว่างยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง ม.ิย.2563 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ธ.ค.2567 *เงื่อนไขเปน็ไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด ภาพและบรรยากาศท่ีปรากฎบนส่ือส่ิงพิมพ์เปน็ภาพ
จาํลอง หากมขีอ้สงสัยใดๆ เก่ียวกับภาพ สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ี หรอืเขา้เยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685


