TARYN

(ธาร�นทร)

บานที่รองรับทุกความตองการของทุกคนในครอบครัว
ดวยหองนอนชั�นบนที่กวางขวาง พรอมหองน�ำในตัวทุกหอง

st

nd

1 Floor

2

Floor

พื้นที่ใชสอย 175 ตร.ม.

4

หองนอน 4 หองน�ำ หองรับแขก มิน�บาร หองครัว สวนทานอาหาร ที่จอดรถ 3 คัน

จรัญ - ป�นเกลา 2
เจาของโครงการ บมจ.แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,2241,125,722.40 บาท ทุนชำระแลว 15,903,125,722.40 บาท (ขอมูลวันที่ 13 พ.ค. 2562)
กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทว�สนิ โครงการ เศรษฐสิร� จรัญฯ-ปน� เกลา 2 โฉนดเลขที่ 17, 49735, 49736, 49737, 49738 ประมาณ 63 ไร ตัง� อยูท ่ี ต.บางขุนศร� อ.บางกอกนอย กทม. พืน้ ทีส่ ว นกลาง 5% ของพืน้ ทีข่ าย ทีด่ นิ อยูร ะหวางจำนองกับสถาบันการเง�น
อยูร ะหวางยืน่ ขออน�ญาตจัดสรรทีด่ นิ เร�ม� กอสราง 10 ธ.ค. 2561 และพืน้ ทีส่ ว นกลางจะแลวเสร็จประมาณ 30 มิ.ย. 2565 ภาพทีป่ รากฏบนเอกสารประกอบดวยภาพและบรรยากาศจำลอง หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจาหนาที่ หร�อเขา
เยีย่ มชมสถานทีจ่ ร�ง ณ โครงการ โทร. 1685

BENJAMIN

(เบญจมินทร)

บานที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อความสุขแบบสวนตัวของครอบครัวดวยพื้นที่พักผอนสวนกลางชั�นบน
หองแมบาน พรอมหองน�ำแยกที่เปนสัดสวน ครบครันดวยที่จอดรถ 3 คัน
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nd

1 Floor

2

Floor

พื้นที่ใชสอย 237 ตร.ม.

4

หองนอน 4 หองน�ำ หองรับแขก หองพักผอนชั�นบน หองครัว สวนทานอาหาร หองแมบาน ที่จอดรถ 3 คัน

จรัญ - ป�นเกลา 2
เจาของโครงการ บมจ.แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,2241,125,722.40 บาท ทุนชำระแลว 15,903,125,722.40 บาท (ขอมูลวันที่ 13 พ.ค. 2562)
กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทว�สนิ โครงการ เศรษฐสิร� จรัญฯ-ปน� เกลา 2 โฉนดเลขที่ 17, 49735, 49736, 49737, 49738 ประมาณ 63 ไร ตัง� อยูท ่ี ต.บางขุนศร� อ.บางกอกนอย กทม. พืน้ ทีส่ ว นกลาง 5% ของพืน้ ทีข่ าย ทีด่ นิ อยูร ะหวางจำนองกับสถาบันการเง�น
อยูร ะหวางยืน่ ขออน�ญาตจัดสรรทีด่ นิ เร�ม� กอสราง 10 ธ.ค. 2561 และพืน้ ทีส่ ว นกลางจะแลวเสร็จประมาณ 30 มิ.ย. 2565 ภาพทีป่ รากฏบนเอกสารประกอบดวยภาพและบรรยากาศจำลอง หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจาหนาที่ หร�อเขา
เยีย่ มชมสถานทีจ่ ร�ง ณ โครงการ โทร. 1685

TRINITY

(ตฤณน�ธิ)

โดดเดน สงางามตั�งแตภายนอก ภายในหรูหรา กวางขวาง เปนสวนตัว ดวยหองนอนขนาดใหญพรอมหองน�ำในตัวทุกหอง
รองรับความตองการพิเศษของครอบครัวดวยแนวคิดการออกแบบแบบ Universal design
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nd

1 Floor

2

Floor

พื้นที่ใชสอย 314 ตร.ม.

4

หองนอน 5 หองน�ำ หองรับแขก หองพักผอนชั�นบน หองครัว สวนทานอาหาร สวนเตร�ยมอาหาร หองแมบาน ที่จอดรถ 3 คัน

จรัญ - ป�นเกลา 2
เจาของโครงการ บมจ.แสนสิร� ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,2241,125,722.40 บาท ทุนชำระแลว 15,903,125,722.40 บาท (ขอมูลวันที่ 13 พ.ค. 2562)
กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทว�สนิ โครงการ เศรษฐสิร� จรัญฯ-ปน� เกลา 2 โฉนดเลขที่ 17, 49735, 49736, 49737, 49738 ประมาณ 63 ไร ตัง� อยูท ่ี ต.บางขุนศร� อ.บางกอกนอย กทม. พืน้ ทีส่ ว นกลาง 5% ของพืน้ ทีข่ าย ทีด่ นิ อยูร ะหวางจำนองกับสถาบันการเง�น
อยูร ะหวางยืน่ ขออน�ญาตจัดสรรทีด่ นิ เร�ม� กอสราง 10 ธ.ค. 2561 และพืน้ ทีส่ ว นกลางจะแลวเสร็จประมาณ 30 มิ.ย. 2565 ภาพทีป่ รากฏบนเอกสารประกอบดวยภาพและบรรยากาศจำลอง หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจาหนาที่ หร�อเขา
เยีย่ มชมสถานทีจ่ ร�ง ณ โครงการ โทร. 1685

