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CONCEPT DESIGN
URBAN GRID

เอกลักษณความเปนทองทุงที่อุดมสมบูรณของพ�้นที่รังสิต – ลำลูกกา
มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบเปน Grid Pattern 
ซึ่งไดดึงเสนสายนี้มาประยุกตใชในการออกแบบใหดูมีความรวมสมัย
และสะทอนถึงพ�้นที่เดิมของโครงการที่มีการวางผังเมืองอยางเปนระเบียบ
เร�ยบงายอยางตรงไปตรงมา  



แนวคิดการเปดโลง สรางความงดงามของทางเขาโครงการ แบงสัดสวนทำเปนพ�้นที่สวน
ประดับดวยดอกไมสีสัน มีการแบงพ�้นที่สี่เหลี่ยมสำหรับไมพ�่ม สะทอนความเปนทุงนา
ที่ถูกแบงพ�้นที่อยางเปนระเบียบ เพ�่มความมีสีสันดวยการตกแตงไมพ�่มหลากหลายชนิด
การเลนระดับทั้งแนวนอน แนวตั้ง ของพ�่มไมสรางความแปลกใหมและโดนเดนใหทางเขา
โครงการมากข�้น

MAIN ENTRANCE



การนำรากฐานของพ�้นที่เดิมใน รังสิต – ลำลูกกา ที่มีการขยายถิ�นฐานที่อยูอาศัย
เจร�ญเติบโตอยางรวดเร็ว จากเดิมท่ีเคยเปนแหลงเพาะปลูก มีบานเร�อนเกิดข�น้จำนวนมาก
เปร�ยบเสมือนเสนสายของหลังคาเร�อนที่มีความตอเนื่องกันตามแหลงชุมชนที่อยูอาศัย
มาเปน Design อาคาร Clubhouse ทำใหเกิดความรูสึกอบอุนมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน

เติมเต็มทุกการอยูอาศัยดวยการพักผอนที่สมบูรณแบบ กับสระวายน้ำพรอมสระ
สำหรับเด็ก, Day Bed, Co-Working Space, หองฟ�ตเนส Panoramic View
พรอมอุปกรณ

CLUBHOUSE



เร�่องราวอดีตถึงปจจ�บันที่ไรรอยตอ ผสมผสานระหวาง Main Entrance
ที่คงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และ Clubhouse สะทอนถึงความเจร�ญ
อยางตอเน่ือง มาเปนสวนสวนกลางท่ีเปนจ�ดเช่ือมตอระหวางกลุมบุคคลท่ีอาศัย
โดยมีการประดับดวยดอกไมหลากสีท่ีคงความรูสึกถึงความใกลชิดกับธรรมชาติ
สดชื ่นดวยพ�้นทีสีเข�ยวขนาดใหญที ่เปนจ�ดศูนยกลางของทุกครอบครัว
เชื ่อมตอกับสนามเด็กเลนเพ� ่อการเร�ยนรู  Educational Playground
ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวาง แสนสิร� กับผูเชี่ยวชาญการพัฒนาการเด็ก
จากโรงพยาบาลสมิติเวช ออกแบบเคร�่องเลน ในฐาน Mini Race โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของเด็ก ๆ เปนสำคัญ

LANDSCAPE



รูปแบบบ�านที่เน�นความเร�ยบง�ายของเส�นสาย สอดคล�องกับแปลงทุ�งนา
โดยเลือกเส�นสายแนวตั้งมาใช�เป�นส�วนใหญ� ใช�วัสดุที่ทันสมัย เน�นการเป�ดโล�ง
การเป�ดรับลมและช�องแสงจากธรรมชาติ เลือกใช�โทนสีจากผลผลิตที่ ได�จากธรรมชาติ
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ� 

สีเทาฟ�า  :      สีของความเป�นเมือง
สีน้ำตาล  :      สีของลำคลองที่ตัดเชื่อมต�อ
สีเหลืองทอง  :      สีของทุ�งหญ�า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ�

HOUSE FAÇADE



คณาภัทร

พ�้นที่ใชสอย 116 ตร.ม.
3 หองนอน, 2 หองน้ำ, 1 หองรับแขก, สวนรับประทานอาหาร, หองครัวไทย, ที่จอดรถในรม 1 คัน

1st floor 2nd floor



คณาสุข

พ�้นที่ใชสอย 135 ตร.ม.
3 หองนอน, 3 หองน้ำ, 1 หองรับแขก, สวนรับประทานอาหาร, หองครัวไทย, ที่จอดรถในรม 2 คัน

1st floor 2nd floor



คณานันท�

พ�้นที่ใชสอย 160 ตร.ม.
3 หองนอน, 3 หองน้ำ, 1 หองรับแขก, 1 หองพักผอน, สวนรับประทานอาหาร, หองครัวไทย, ที่จอดรถในรม 2 คัน 

1st floor 2nd floor



เส�นทางที่ 1   : จากถนนลำลูกกาเลี้ยวเขาซอยลำลูกกา 11 ตรงไปประมาณ 2.3 กม.
                       เลี้ยวขวาเขาซอยขางปมบางจาก ว�่งตรงตามทาง ผานเทศบาลเมืองลำสามแกว
                       ที่สามแยกเลี้ยวขวา ว�่งไปตามถนนหลักจนเจอแยกถนนคุณพระขจรเนติยุทธ
                       จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไป 250 ม. โครงการอยูทางขวา
เส�นทางที่ 2   : จากถนนรังสิต-นครนายก เลี้ยวซายเขา ซอยรังสิต-นครนายก 46

                       ว�่งตรงไปประมาณ 2.1 กม. เลี้ยวซายเขาซอยขางปมบางจาก
                       ว�่งตรงตามทางผานเทศบาลเมืองลำสามแกว ที่สามแยกเลี้ยวขวา
                       ว�่งไปตามถนนหลักจนเจอแยกถนนคุณพระขจรเนติยุทธจากนั้นเลี้ยวขวา
                       ตรงไป 250 ม. โครงการอยูทางขวา
เส�นทางที่ 3   : จากถนนรังสิต-นครนายก เลี้ยวซายเขา ซอยรังสิต-นครนายก 56

                       ว�่งตรงไปประมาณ 1.9 กม. จากนั้นเลี้ยวขวา ว�่งตามทางผานสนามกีฬา
                       เทศบาลเมืองลำสามแกว จนเจอแยกถนนคุณพระขจรเนติยุทธจากนั้นเลี้ยวขวา
                       ตรงไป 250 ม. โครงการอยูทางขวา 

เส�นทางไปยังโครงการ
https://goo.gl/maps/119tqpJnx4z 

LOCATION



รายล�อมด�วยสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน

ศูนย�การค�า 

เทสโก โลตัส ลำลูกกา                       3.09 กม.
บิ�กซี ลำลูกกา                        4.48 กม.
Zpell @ Future Park                       5.26 กม.
Mega รังสิต (ในอนาคต)                      6.41 กม.

สถาบันการศึกษา

บีคอนเฮาสแยมสอาด                       2.74 กม.
สวนกุหลาบ รังสิต                       6.38 กม.
มหาว�ทยาลัยรังสิต                       8.18 กม. 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร                      12.90 กม.

อื่นๆ

สวนสนุกดร�มเว�ลด            3.54 กม.

สนามกอลฟธัญธานี            4.17 กม.

ถนนว�ภาวดี - ดอนเมืองโทลเวย           5.14 กม.

ถนนวงแหวนกาญจนาฯ (รังสิต-นครนายก)    6.27 กม.

โรงพยาบาล

บางปะกอก รังสิต                        3.05  กม.
เปาโล รังสิต                        4.88  กม. 
แพทยรังสิต                        4.33  กม.
ปทุมเวช                        5.92  กม.



รังสิต - คลอง2

เจาของโครงการ บมจ.แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท ทุนชำระแลว
15,285,486,358.90 บาท (ขอมูลวันที่ 5 ม.ค. 2560) กรรมการผูจัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน โครงการ คณาสิร�  รังสิต คลอง 2 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 48/2559 โฉนดเลขที่ 1200,
22735-38, 22741-44, 22748, 104176 ประมาณ 43 ไร ตั้งอยูที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ�้นที่สวนกลาง 5% ของพ�้นที่ขาย ที่ดินจำนองกับ ธ.กสิกรไทย โดยพรอมโอนกรรมสิทธิ์
ภายใน 30 วัน เมื่อผูซื้อชำระเง�นครบถวนและบานไดสรางแลวเสร็จ เร�่มกอสราง ก.พ. 2559  และพ�้นที่สวนกลางจะแลวเสร็จประมาณ ธ.ค. 2562 ภาพที่ปรากฎบนเอกสารนี้ ประกอบไปดวยภาพ
ที่ถายจากสถานที่จร�ง และภาพจร�งบรรยากาศจำลอง หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจาหนาที่ หร�อเขาเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร 1685 *เปนไปตามเง�่อน
ไขที่บร�ษัทฯ กำหนด 

ติดต�อสำนักงานขายโครงการ
E-MAIL: KR2@sansiri.com

TEL: 0-2157-3081, 0-2157-3082


