
CRAFTED FOR LOVE



สราญสิริ
ความสุขออกแบบได้ ในทุกฟังก์ชันชีวิต

เพราะเราเช่ือว่าความสุขเร่ิมต้นจากความรัก เราจึงทุ่มเทใจท่ีเป่ียมด้วยรัก 
ออกแบบความสุขของ สราญสิริ ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ อย่างพิถีพิถัน 

ด้วยแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ไทย จึงนำารายละเอียดของขนมไทย
มาถ่ายทอดความละเมียดละไม ผ่านความงดงามของสถาปัตยกรรม

ที่ผสานฟังก์ชันการใช้ชีวิตอย่างลงตัว
 

เพื่อให้ที่แห่งนี้...มอบความสุขที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณ 
แต่เป็นความสุขของทุกคนในครอบครัว



ความสุข...ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของทุกๆ คน

สร้างความสุขทุกพื้นที่...เพื่อชีวิตสมบูรณ์แบบ

สัมผัสความโดดเด่น ของงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากขนมไทย สะท้อนผ่านทุกรายละเอียด
ของการออกแบบโครงการ ทั้ง Tower Sign, Main Gate 
และ Clubhouse

• Double Front Grand Clubhouse 
  เปิดรับวิวสวนกว้างสุดสายตา 
• ฟิตเนส เปิดรับวิวแบบพาโนรามิก 
• สระว่ายน้ำาขนาด Half-Olympic พร้อมสระว่ายน้ำาเด็ก 
• Co-Working Space 
• สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ 
• Educational Playground สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้
  ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
  มาตรฐานจาก SSI 

ที่ตั้งโครงการ  : ถ.หอการค้าไทย ต.บางตะไนย์ 
    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 99 ไร่
ประเภท  : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
จำานวนแปลง : 406 ยูนิต
ขนาดที่ดิน : 50 – 128 ตร.ว. 
พื้นที่ใช้สอย  : 135 – 294 ตร.ม. 

PROJECT DETAIL PROJECT CONCEPT

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



HOUSE TYPE

ทุกรายละเอียดของบ้าน...ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน
โดยนำาลายเส้นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ไทย มาใช้ในการออกแบบ 
กรอบประตูหน้าต่างอย่างสวยงามมีดีไซน์ พร้อมฟังก์ชัน 

เพื่อการอยู่อาศัย สำาหรับทุกช่วงวัย 

ด้วย 8 แบบบ้าน ที่รองรับทุกความต้องการ 

“บ้าน” ที่สร้างสรรค์เพื่อความสุข...บนความใส่ใจ



ผกากรอง

ความสุขที่พอดีของครอบครัว

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร
ห้องครัวไทย ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

ผกากรอง



หยกมณี

ความสุขที่มากกว่า ด้วยห้องนอนบริเวณชั้นหนึ่ง

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร 
ห้องครัวไทย ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

หยกมณี



บุหลันดั้นเมฆ

ตอบโจทย์ความสุข ทุกความต้องการของชีวิต

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน
ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

บุหลันดั้นเมฆ



ทองชมพูนุช

ตอบโจทย์ความสุข ขยายความต้องการของชีวิต

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน
ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

ทองชมพูนุช



เกสรชมพู่

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนอย่างลงตัว

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน 
ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

เกสรชมพู่



เสน่ห์จันทร์

เติมเต็มความสุข ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิต

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 221 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร 
ห้องครัวไทย ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

เสน่ห์จันทร์



ช่อม่วง

ขยายความสุข เพื่อทุกคนในครอบครัว

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน
ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถในร่ม 2 คัน

ช่อม่วง



ดาราทอง

ความสุขที่เพียบพร้อม ของทุกคนในครอบครัว

ภาพและบรรยากาศจำาลอง



พื้นที่ใช้สอย 294 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน 
ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถในร่ม 3 คัน

ดาราทอง



จากถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานพระราม 4 เข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์ 
จากนั้นกลับรถใต้สะพาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหอการค้าไทย 
ตรงไประยะทาง 3 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่โครงการ

จากถนน 345 จากสี่แยกบางคูวัดประมาณ 4 กม. จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหอการค้าไทย ตรงไประยะทาง 1 กม. 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่โครงการ

จากถนนราชพฤกษ์ มุ่งเข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์ ใช้ทางกลับรถใต้สะพาน
พระราม 4 จากนั้นกลับรถใต้สะพานอีกครั้ง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนหอการค้าไทย ตรงไประยะทาง 3 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่โครงการ

เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 2

เส้นทางที่ 3

เส้นทางไปยังโครงการ
https://goo.gl/maps/qUvm3Qd5Xjo 

พื้นที่ความสุขของคุณและครอบครัว

MAP & ACCOMMODATIONS
สราญสิริ  ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
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ศูนย์การค้า
• The Crystal PTT
• Central Plaza แจ้งวัฒนะ
• Central Plaza Westgate 
• Ikea บางใหญ่

สถาบันศึกษา
• สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ 
• Denla British School 
• สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
• สารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง 

โรงพยาบาล
• ปากเกร็ด 2 
• วิภาราม ปากเกร็ด 
• ปากเกร็ด  
• World Medical 

การคมนาคม
• รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีปากเกร็ด 
• รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ
• ทางพิเศษศรีรัช ด่านแจ้งวัฒนะ
• ทางพิเศษอุดรรัถยา ด่านศรีสมาน 
 

พื้นที่ความสุขของคุณและครอบครัว

MAP & ACCOMMODATIONS
สราญสิริ  ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ



Security Home Automation 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน สามารถตั้งค่า Alarm 
เมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่าง พร้อมเชื่อมต่อสั่งการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

Breeze Panel ช่องลมระบายอากาศ
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในบ้านปลอดโปร่ง ไม่อึดอัด 
โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างบานใหญ่ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำางาน 
ของระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

Low-E Glass กระจกสะท้อนความร้อน
กระจกท่ีช่วยสะท้อนความร้อน ลดการใช้พลังงานภายในตัวบ้าน

ความสุข...ที่ทำาให้ชีวิตสะดวกมากขึ้น
SANSIRI INNOVATION



เจ้าของโครงการ บมจ.แสนสิริ ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,224,125,722.40 บาท ทุนชำาระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท (ข้อมูลวันที่ 4 
ม.ค. 2562) กรรมการผู้จัดการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สราญสิริ ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ โฉนดเลขที่ 97600, 97602, 97481 ประมาณ 99 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถ.หอการค้าไทย ต.บางตะไนย์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พื้นที่ส่วนกลาง 5% 
ของพื้นที่ขาย ที่ดินจำานองกับ ธ.ไทยพาณิชย์  อยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เริ่มก่อสร้าง มิ.ย. 2561 และพื้นที่ส่วนกลางจะแล้วเสร็จประมาณ ธ.ค. 2566

ติดต่อสำานักงานขายโครงการ

E-mail : SRCC@sansiri.com
Tel : 02-120-4169, 02-120-4170


