
่ญหใงาบ ิรสิาณอ



ขอ้มูลโครงการ

ชื่อโครงการ (TH) :  อณาสิร ิบางใหญ่
ชื่อโครงการ (EN) :  Anasiri Bangyai
ท่ีต้ัง :  ถนนประชาอุทิศ ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
พ้ืนท่ีโครงการ :  82-2-30.5 ไร่
ประเภทบา้น :  บา้นแฝดและเด่ียว 2 ชั้น สไตล์โมเดิรน์
จาํนวนแปลงขาย :  423 ยูนติ
ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย :  130 - 170  ตารางเมตร
ขนาดท่ีดิน :  เริม่ 35 - 70 ตารางวา
ราคา :  3.79 - 6 ล้านบาท*
เจา้ของโครงการ :  บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน)



แนวคิดโครงการ

จากรูปแบบการใชช้วิีตท่ีหลากหลาย กับบรบิทของพ้ืนท่ีแหง่ทําเลของพรรณไม ้
จงึเปน็แนวคิดในการออกแบบภายใต้ Concept “Blooming design” ท่ีต้องการใหค้ณุค้นพบความลงตัวของการใชช้วิีต

บา้นในโครงการจงึถกูออกแบบใหม้บีา้นแฝด บา้นเด่ียว 
เพ่ือการเลือกพ้ืนท่ีท่ีพอดีรูปแบบชวิีตครอบครวั



MAINGATE

สรา้งความรูสึ้กสดชื่นและอบอุ่นทกุครั้งท่ีได้กลับบา้น ด้วยทางเขา้โครงการท่ีถกูดีไซน์ใหเ้หมอืนดอกไมบ้าน
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยการใชง้านท่ีสะดวกสบาย ออกแบบทางเขา้ใหเ้ป็น Double Gate Entrance Access พรอ้มแยกทางเขา้ออก 2 ชอ่งทางระหว่างผูพั้ก

อาศัย สะดวกด้วยการเขา้ออกอัตโนมติัด้วยระบบ RFID ตรวจเชค็ และบนัทึกขอ้มูลแขกผูม้าเยอืนด้วยระบบ VMS (Visitor Management System) เพ่ิมความอุ่นใจ 
ใหท้กุการอยูอ่าศัยด้วยกล้อง CCTV ตามมาตรฐานความปลอดภยัของแสนสิร ิ



HOUSE FAÇADE

สัมผสัความ Modern ท่ีเขา้กับคณุรุน่ใหม ่พรอ้มการออกแบบฟงัก์ชนั
ท่ีตอบโจทยค์วามหลากหลายของทกุคนในบา้น ลงตัวทกุการใชง้านในทกุพ้ืนท่ีใชส้อย 



แบบบา้นภายในโครงการ



*ภาพและบรรยากาศจาํลองเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธเ์ท่าน้ัน

Camellia (คาเมเลีย)
บา้นแฝดในความรูสึ้กบา้นเด่ียว



*รายละเอียดอาจเปล่ียนเเปลงหรอืเเก้ไข โดยมต้ิองเเจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

 

พ้ืนท่ีใชส้อย 130 ตร.ม. ขนาดท่ีดินเริม่ 35 ตร.วา
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร 1 BALCONY SPACE 2 ท่ีจอดรถ

1st FLOOR 2 nd FLOOR



*ภาพและบรรยากาศจาํลองเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธเ์ท่าน้ัน

New Camellia (นวิ คาเมเลีย)
บา้นแฝดใหมค่วามรูสึ้กบา้นเด่ียว



*รายละเอียดอาจเปล่ียนเเปลงหรอืเเก้ไข โดยมต้ิองเเจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

 

พ้ืนท่ีใชส้อย 130 ตร.ม. ขนาดท่ีดินเริม่ 35 ตร.วา
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก 1 ส่วนรบัประทานอาหาร 2 ท่ีจอดรถ

1st FLOOR 2 nd FLOOR



*ภาพและบรรยากาศจาํลองเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธเ์ท่าน้ัน

Tulip (ทิวลิป)
บา้นเด่ียวสําหรบัเริม่ต้นครอบครวั



 
1st FLOOR 2 nd FLOOR

*รายละเอียดอาจเปล่ียนเเปลงหรอืเเก้ไข โดยมต้ิองเเจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

พ้ืนท่ีใชส้อย 138 ตร.ม. ขนาดท่ีดินเร่ิม 50 ตร.วา
4 หอ้งนอน 2 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร 1 หอ้งครวัไทย  1 BALCONY SPACE 2 ท่ีจอดรถ



*ภาพและบรรยากาศจาํลองเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธเ์ท่าน้ัน

Iris (ไอรสิ)
บา้นเด่ียวสําหรบัขยายครอบครวั



 

*รายละเอียดอาจเปล่ียนเเปลงหรอืเเก �ไข โดยมติ �องเเจ �งให �ทราบล �วงหน �า

พ้ืนท่ีใชส้อย 153 ตร.ม. ขนาดท่ีดินเริม่ 50 ตร.วา
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร 1 หอ้งครวัไทย  1 BALCONY SPACE 3 ท่ีจอดรถ

  
1st FLOOR 2 nd FLOOR



*ภาพและบรรยากาศจาํลองเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธเ์ท่าน้ัน

Peony (พีโอน)ี
บา้นเด่ียวสําหรบัครอบครวัขนาดใหญ่

ชั้น 2



 

*รายละเอียดอาจเปล่ียนเเปลงหรอืเเก้ไข โดยมติ �องเเจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

พ้ืนท่ีีใชส้อย 170 ตร.ม. ขนาดท่ีดินเริม่ 51 ตร.วา
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งพักผ่อนบน 1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร 1 หอ้งครวัไทย 1 LAUNDRY ROOM 1 BALCONY SPACE 3 ท่ีจอดรถ

 
1st FLOOR 2 nd FLOOR
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ชอ่งระบายอากาศ
Smart home security ประกอบด้วย 
   •  กล้อง IP camera 
   •  Magnetic sensor ประตหูน้าต่าง
   •  Motion sensor ระบบจบัการเคล่ือนไหว 
   •  Lighting control ระบบส่ังการเปิดไฟอัตโนมติั
แผ่นสะท้อนความรอ้นใต้หลังคา
หลอดไฟ LED ท้ังหลังเพ่ือประหยดัพลังงาน
Breeze panel นวัตกรรมจาก 
Cooliving designed home 
ท่ีชอ่งหน้าต่างเพ่ือการถ่ายเทอากาศภายในบา้น
กระจกเขยีวตัดแสง
สี UV Shield เพ่ือสะท้อนความรอ้น
Photo switch ระบบไฟโรงจอดรถปิดเปิดอัตโนมติั
Slab on beam ลงเสาเขม็ลานจอดรถ
เท่าเสาเขม็บา้นเพ่ือความแขง็แรง
ถังน�าคู่ปั้ ม เพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยรอบบา้น
ราวระเบยีงกระจกนิรภยั Tempered Glass 
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นวตักรรมเพ่ือความสุข
ของผูพั้กอาศัย

HEALTH & 
WELL - BEING



เส้นทางท่ี 1  : ระยะทาง 4.7 กม. จากถนนกาญจนาภเิษกมุง่หนา้บางใหญ่ เล้ียวซา้ยเขา้ซอยวัดพระนอน
                     ระยะทาง 4.7 กม. โครงการอยูข่วามอื

เส้นทางท่ี 2  : ระยะทาง 5.1 กม. จากถนนกาญจนาภเิษกมุง่หนา้บางใหญ ่เล้ียวซา้ยเขา้ซอยกันตนา
                      ระยะทาง 3.9 กม. เล้ียวขวาเลียบคลองประปา ตรงไป 260 เมตร เล้ียวซา้ยแยกตลาดชมุพลพาณิชย์
                      ตรงไป 700 เมตร โครงการอยูข่วามอื

เส้นทางท่ี 3  : ระยะทาง 6.6 กม. จากถนนกาญจนาภเิษกมุง่หนา้บางใหญ่ เล้ียวซา้ยเขา้ซอยพระเงนิ
                      ระยะทาง 2.9 กม. เล้ียวขวาเลียบคลองประปา ตรงไป 2.8 กม. เล้ียวซา้ยแยกตลาดชมุพลพาณิชย์
                      ตรงไป 700 เมตร โครงการอยูข่วามอื

ท่ีต้ังโครงการ และการเดินทาง

โครงการมคีวามสะดวก 
สามารถเขา้ - ออกได้หลากหลายเส้นทาง 



โรงเรยีนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์
โรงเรยีนเทพศิรนิทร ์นนทบุรี
โรงเรยีนอนบุาลเด่นหล้า พระราม 5
โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา พัฒนาการบางใหญ่
โรงเรยีนเพลินพัฒนา

10 กม.
10.7 กม.

11 กม.
11.1 กม.

16.6 กม.

•  
•  
•  
• 
•

•
•

•  
•  
•
•

สถานศึกษา

โรงพยาบาลบางใหญ ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์รตันาธเิบศร ์

5.1 กม.
8.4 กม.

โรงพยาบาล

ตลาดพระป่ิน 3
อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล์ บางใหญ่
เซน็ทรลัพลาซา เวสต์เกต
อิเกีย บางใหญ่

5.3 กม.
7.2 กม.
7.5 กม.

 7.5 กม.

หา้งสรรพสินค้า, Super Market, Community Mall

สถานรีถไฟฟา้ สายสีมว่ง แยกบางใหญ่ 
ทางด่วนศรรีชั

8 กม.
17.8 กม.

•
•  

อ่ืนๆ

ส่ิงอํานวยความสะดวกรอบโครงการ 



เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 16,224,125,722.40 บาท ทนุชาํระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 11 ม.ิย. 2562) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ อณาสิร ิบางใหญ่ ใบอนุญาต
จดัสรรท่ีดินเลขท่ี 62/2562 โฉนดเลขท่ี 40472 (บางส่วน) ประมาณ 82 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.กสิกรไทย โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผู้ซื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็ เริม่ก่อสรา้ง  ต.ค. 2561 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะ
แล้วเสรจ็ประมาณ  ต.ค. 2566 ภาพท่ีปรากฏบนเอกสารประกอบด้วยภาพจาํลอง หากมขีอ้สงสัยเก่ียวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจา้หน้าท่ี หรอืเขา้เยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685 *เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด

ติดต่อสํานกังานขายโครงการ

สแกนเพ่ือชมรายละเอียดโครงการ

email: Sales_ANB@sansiri.com หรอื โทร 1685




