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บ�านท่ีคุณสัมผัสได�ถึงความรู�สึกภาคภูมิ กับการออกแบบท่ีเราเจียระไน

ทุกๆ รายละเอียด ให�สะท�อนทุกความสำเร็จในชีว�ตของคุณ ทั�ง งาน

ครอบครัวและความสุข บนทำเลท่ีเต็มไปด�วยเร�อ่งราวและภาพความสำเร็จ

ในชีว�ตที่ส�งต�อกันมาจากรุ�นสู�รุ�น พร�อมการออกแบบเพื่อ “เติมเต็มทุก

มุมของการใช�ชีว�ต ให�คุณมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดี และมีความสุข

ตลอดการอยู�อาศัย”



ขอมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:         เศรษฐสิร� จรัญฯ - ป��นเกล�า 2

เน�้อที่โครงการ:         62 ไร�

ที่ตั�งโครงการ:         ถนนเอราวัณ ปาร�ค อเวน�ว แขวงบางขุนศร� เขตบางกอกน�อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะโครงการ:         บ�านเดี่ยว 2 ชั�น

แบบบาน:          1. TARYN (ธาร�นทร�) พื้นที่ใช�สอย 175 ตร.ม.

          2. BENJAMIN (เบญจมินทร�) พื้นที่ใช�สอย 237 ตร.ม.

          3. TRINITY (ตฤณน�ธิ) พื้นที่ใช�สอย 314 ตร.ม.

ที่ดินตอแปลง:         50 - 134 ตร.วา

จำนวนยูน�ตทั�งโครงการ:    222 ยูน�ต

พื้นที่สวนกลาง:         คลับเฮาส� / สวนส�วนกลาง / สระว�ายน�ำระบบเกลือ /

          ห�องออกกำลังกายพร�อมอุปกรณ� / Co-working Space

ราคาขาย:          11 - 25 ล�าน*

เจาของโครงการ:          บร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน)

ภาพและบรรยากาศจำลอง



แบบบานภายในโครงการ



TARYN (ธาร�นทร)
บ�านที่รองรับทุกความต�องการของทุกคนในครอบครัว

ด�วยห�องนอนชั�นบนที่กว�างขวาง พร�อมห�องน�ำในตัวทุกห�อง

พื้นที่ใช�สอย 175 ตร.ม. 
 4 ห�องนอน 4 ห�องน�ำ ห�องรับแขก มิน�บาร�
ห�องครัว ส�วนทานอาหาร ที่จอดรถ 2- 3 คัน



BENJAMIN (เบญจมินทร)
บ�านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อความสุขแบบส�วนตัวของครอบครัว

ด�วยพื้นที่พักผ�อนส�วนกลางชั�นบน ห�องแม�บ�าน
พร�อมห�องน�ำแยกที่เป�นสัดส�วน ครบครันด�วยที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช�สอย 237 ตร.ม. 
4 ห�องนอน 4 ห�องน�ำ ห�องรับแขก ห�องพักผ�อนชั�นบน ห�องครัว 

ส�วนทานอาหาร ห�องแม�บ�าน ที่จอดรถ 3 คัน



TRINITY (ตฤณน�ธิ)
โดดเด�น สง�างามตั�งแต�ภายนอก ภายในหรูหรา กว�างขวาง เป�นส�วนตัว

ด�วยห�องนอนขนาดใหญ�พร�อมห�องน�ำในตัวทุกห�อง รองรับความต�องการพิเศษของครอบครัว
ด�วยแนวคิดการออกแบบแบบ Universal design

พื้นที่ใช�สอย 314 ตร.ม.
4 ห�องนอน 5 ห�องน�ำ ห�องรับแขก ห�องพักผ�อนชั�นบน ห�องครัว ส�วนเตร�ยมอาหาร

ส�วนทานอาหาร ห�องแม�บ�าน ที่จอดรถ 3 คัน



- สระว�ายน�ำระบบเกลือพร�อมสระว�ายน�ำแยกพิเศษสำหรับเด็ก
- Fitness Room

- Co - Working Space

- Lobby

- สวนส�วนกลางขนาดใหญ�
- Educational Playground

สิ�งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

ภาพและบรรยากาศจำลอง
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ตั�งอยู�บนทำเลที่สามารถเชื่อมต�อสู�ใจกลางเมืองได�อย�างรวดเร็ว
ด�วยถนนสายสำคัญหลายสายรอบโครงการ

เสนทาง: โครงการอยูติดถนนเลียบทางรถไฟตลิ�งชัน เชื่อมตอทุกการเดินทางดวยถนนหลักตางๆ

• จากถนนจรัญสน�ทวงศ มุงหนาเพชรเกษม เล้ียวซ�ายเข�าถนนเลียบทางรถไฟตลิ�งชัน ตรงมา 1.8 กม.

   และเล้ียวซ�ายเข�าถนนเอราวัณ ปาร�ค อเวน�ว 600 เมตร โครงการอยู�ซ�ายมือ 

• จากถนนบรมราชชนน� (ขาออกนครปฐม) เล้ียวซ�ายเข�าถนนฉ�มพลี ขับตามรูปถนน จากนั�นเล้ียวขวา

   เข�าถนนเลียบทางรถไฟตลิ�งชัน ตรงมา 1.8 กม. และเล้ียวขวาเข�าถนน เอราวัณ ปาร�ค อเวน�ว 600 เมตร

   โครงการอยู�ซ�ายมือ

• จากถนนราชพฤกษ มุงหนาถนนเพชรเกษม เล้ียวซ�ายเข�าซอยบางพรมมา 500 เมตร

   จากนั�นเล้ียวซ�าย เข�าถนนแก�วเง�นทอง ขับตามรูปถนนตรงมา 1 กม. และเล้ียวขวาเข�าถนน

   เอราวัณ ปาร�ค อเวน�ว 1 กม. โครงการอยู�ขวามือ

• จากถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (ขาเขา) เล้ียวซ�ายเข�าถนนจรัญสน�ทวงศ� ตรงมา 1 กม.

   เล้ียวซ�ายเข�าถนนเลียบทางรถไฟตลิ�งชัน ตรงมา 1.8 กม. และเล้ียวซ�ายเข�าถนน เอราวัณ ปาร�ค อเวน�ว 600 เมตร

   โครงการอยู�ซ�ายมือ



สิ�งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ

• แหลงไลฟสไตล
  พาต�า ป��นเกล�า   4.1 กม.

  เซ็นทรัล พลาซา ป��นเกล�า  4.5 กม.

  Food Villa ราชพฤกษ�   4.8 กม.

  The Circle ราชพฤกษ�   4.8 กม.

  เมเจอร� ป��นเกล�า  7.2 กม.

• โรงพยาบาล
  รพ. ศิร�ราช    4 กม.

  รพ. ศิร�ราช ป�ยมหาราชการุณย�  4.2 กม.

  รพ. ธนบุร�    5 กม.

  รพ. ยันฮี    8 กม.

• สถาน�รถไฟฟา
  สายสีน�ำเง�น สถาน�บางขุนนนท� 2.2 กม.

  สายสีเขียว สถาน�บางหว�า  8.1 กม.

• สถานศึกษา
  มหาว�ทยาลัยศิลปากร   3.9 กม.

  มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  7.1 กม.

  มหาว�ทยาลัยมหิดล ศาลายา  16 กม.

ภาพและบรรยากาศจำลอง



เจ�าของโครงการ บมจ.แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ� 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,2241,125,722.40 บาท ทุนชำระแล�ว
15,903,125,722.40 บาท (ข�อมูลวันท่ี 13 พ.ค. 2562) กรรมการผู�จัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน โครงการ เศรษฐสิร� จรัญฯ-ป��นเกล�า 2 โฉนดเลขท่ี 17, 49735, 49736, 49737, 49738 ประมาณ 63 ไร�
ตั�งอยู�ที่ ต.บางขุนศร� อ.บางกอกน�อย กทม. พื้นที่ส�วนกลาง 5% ของพื้นที่ขาย ที่ดินอยู�ระหว�างจำนองกับสถาบันการเง�น อยู�ระหว�างยื่นขออน�ญาตจัดสรรที่ดิน เร��มก�อสร�าง 10 ธ.ค. 2561 และพื้นที่
ส�วนกลางจะแล�วเสร็จประมาณ 30 มิ.ย. 2565 *เง�อ่นไขเป�นไปตามท่ีบร�ษัทฯ กำหนด ภาพท่ีปรากฏบนเอกสารประกอบด�วยภาพและบรรยากาศจำลอง หากมีข�อสงสัยเก่ียวกับภาพใดๆ สามารถสอบถาม
จากเจ�าหน�าที่ หร�อเข�าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร. 1685 

ติดตอสำนักงานขายโครงการ
Email: sales_sck2@sansiri.com 

หร�อ โทร.1685
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