


เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า 2 
แรงบันดาลใจจากเรอืนไทยหมู่คหบดี ถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์แนว
Modern Heritage ความประณีตบรรจงอยา่งไทย แต่น่าหลงใหล
ในสไตล์โมเดิร์น สู่ท่ีอยู่อาศัยแห่งความภาคภูมิใจ กับบ้านเด่ียว
หลังใหญ ่พ้ืนท่ีใชส้อยกว้างขวาง ในบรรยากาศแบบเรอืนไทยรมิน�า
เพ่ือการใชช้วิีตในทุกวันของทุกคนในครอบครวั สะท้อนวิสัยทัศน์
บนทําเลแหง่อารยะธรรมและเรื่องราวเล่าขาน ท่ีเติบโตต่อเนื่องจาก
อดีตสู่ปัจจุบนั และพรอ้มใหค้ณุส่งต่อมรดกแหง่ความภาคภมูจิาก
รุน่สู่รุน่ ไมรู่จ้บ



ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:  เศรษฐสิร ิจรญัฯ-ป่ินเกล้า 2

ท่ีต้ังโครงการ: ถนนเอราวัณ ปารค์ อเวนิว แขวงบางขุนศร ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

พ้ืนท่ีโครงการ: ประมาณ 62 ไร่

ประเภทบา้น:  บ้านเด่ียว 2 ชั้น

ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย: 208 - 354 ตารางเมตร

ขนาดท่ีดิน:  50 - 134 ตารางวา

จาํนวนยูนิตท้ังโครงการ: 222 ยูนิต

ราคาขาย:  14 - 30 ล้าน*



แบบบ้านภายในโครงการ



IRENE (ไอริน)
พื้นที่ใช้สอย 208 ตร.ม.

หอ้งนอนชั้นพรอ้มหอ้งน�าในตัวทกุหอ้ง
รองรบัทกุความต้องการของสมาชกิครอบครวั

4 หอ้งนอน 4 หอ้งน�า หอ้งรบัแขก มินิบาร ์หอ้งครวั
ส่วนทานอาหาร ท่ีจอดรถ 2 - 3 คัน 



BENJAMIN (เบญจมินทร์)
พื้นที่ใช้สอย 237 ตร.ม.

บา้นท่ีออกแบบมาพิเศษเพ่ือความสุขแบบสวนตัวของครอบครวั
ด้วยพ้ืนท่ีพักผ่อน ส่วนกลางชั้นบน หอ้งแมบ่า้น

พรอ้มหอ้งน�าแยก ท่ีเป็นสัดส่วน ครบครนัด้วยท่ีจอดรถ 3 คัน

4 หอ้งนอน 4 หอ้งน�า หอ้งรบัแขก หอ้งพักผ่อนชั้นบน หอ้งครวั
ส่วนทานอาหาร หอ้งแม่บ้าน ท่ีจอดรถ 3 คัน



ALIA (อลิยา)
พื้นที่ใช้สอย 270 ตร.ม.

ออกแบบมาพิเศษเพ่ือความสุขแบบส่วนตัวของครอบครวั
ด้วยพ้ืนท่ีพักผ่อนส่วนกลางชั้นบน และหอ้งแมบ่า้นพรอ้มหอ้งน�าแยกเป็นสัดส่วนต่างหาก

ครบครนัด้วยท่ีจอดรถในรม่ 3 คัน

4 หอ้งนอน 4  หอ้งน�า หอ้งรบัแขก หอ้งพักผ่อนบน หอ้งครวั
ส่วนเตรยีมอาหาร ส่วนทานอาหาร หอ้งแม่บ้าน ท่ีจอดรถ 3 คัน 



TRINITY+ (ตฤณนิธิ พลัส)
พื้นที่ใช้สอย 322 ตร.ม.

โดดเด่น สงา่งามต้ังแต่ภายนอก ภายในหรูหรา พรอ้ม Double Volume
เพ่ิมความโปรง่กว้างขวางและรองรบัความส่วนตัวด้วยหอ้งนอนขนาดใหญ่

พรอ้มหอ้งน�าในตัวทกุหอ้ง รองรบัความต้องการพิเศษของสมาชกิ
ด้วยแนวคิดการออกแบบ Universal Design ต้ังแต่หน้าบา้นไปจนถึงหอ้งนอนล่าง

4 หอ้งนอน 5 หอ้งน�า พรอ้ม Double Volume หอ้งรบัแขก
หอ้งพักผ่อนชั้นบน หอ้งครวั ส่วนเตรยีมอาหาร ส่วนทานอาหาร หอ้งแม่บ้าน ท่ีจอดรถ 3 คัน



VENESSA (วนิษา)
พื้นที่ใช้สอย 354 ตร.ม.

โดดเด่น สงา่งามต้ังแต่ภายนอก ภายในหรูหรา พรอ้ม Double Volume
เพ่ิมความโปรง่กว้างขวางและรองรบัความส่วนตัวด้วยหอ้งนอนขนาดใหญ่

พรอ้มหอ้งน�าในตัวทกุหอ้ง รองรบัความต้องการพิเศษของสมาชกิ
ในด้วยแนวคิดการออกแบบ Universal Design ต้ังแต่หน้าบา้นไปจนถึงหอ้งนอนล่าง

4 หอ้งนอน 5 หอ้งน�า พรอ้ม Double Volume หอ้งรบัแขก หอ้งพักผ่อนบน หอ้งครวั
ส่วนเตรยีมอาหาร ส่วนทานอาหาร หอ้งแม่บ้าน ท่ีจอดรถ 3 คัน



• สระว่ายน�าระบบเกลือ พรอ้มสระว่ายน�าแยกพิเศษสําหรบัเด็ก

• Fitness Room

• Co - Working Space

• Lobby

• สวนส่วนกลางขนาดใหญ่

• Educational Playground 

• Sansiri backyard

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ



สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ

• แหล่งไลฟส์ไตล์

  เซน็ทรลั พลาซา ปิ่ นเกล้า (4.5 กม.)   

  พาต้า ป่ินเกล้า (4.1 กม.)     

  เมเจอร ์ปิ่ นเกล้า (7.2 กม.) 

  แมคโคร จรญัสนิทวงศ์ (3.5 กม.)

  Food Villa ราชพฤกษ์ (4.8 กม.)

  The Circle ราชพฤกษ์ (4.8 กม.)    

• โรงพยาบาล

  รพ. ศิรริาช (4 กม.)

  รพ. ศิรริาช ปิยมหาการุณย์ (4.2 กม.)

  รพ. ธนบุร ี(5 กม.)

  รพ. ยันฮี (8 กม.)

• สถานีรถไฟฟา้

  สายสีน�าเงนิ สถานีบางขุนนนท์ (2.2 กม.)

  สายสีแดง สถานีตล่ิงชนั (3.9 กม.)

  สายสีเขียว สถานีบางหว้า (8.1 กม.)

• สถานศึกษา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(7.1 กม.)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร (3.9 กม.)

  มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา (16 กม.)

ภาพและบรรยากาศจาํลอง

เศรษฐสิริ จรัญฯ - ปิ่นเกล้า 2 
ใชช้วิีตอย่างภาคภมูิ บนทําเลจรญัฯ - ป่ินเกล้า ครบทุกศักยภาพเพ่ือการเดินทาง
รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ังรถไฟฟา้ หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล
และสถาบันการศึกษาชั้นนํา



การเดินทาง

1. จากถนนจรญัสนิทวงศ์ มุง่หน้าเพชรเกษม กลับรถหน้าแมคโครจรญัฯ รถเล้ียวขวาเข้า
   ถนนเลียบทางรถไฟตล่ิงชนั ตรงมา 1.8 กม. และเล้ียวขวาเข้าถนนเอราวัณ อเวนิว ปารค์
   600 เมตร โครงการอยู่ซา้ยมือ
 
2. จากถนนบรมราชชนนี (ขาออกนครปฐม) เล้ียวซา้ยเข้าถนนฉิมพลี ขับตามรูปถนน
   จากนั้นเล้ียวซา้ยถนนเลียบทางรถไฟตล่ิงชนั ตรงมา 1.8 กม. และเล้ียวซา้ยเข้าถนนเอราวัณ
   อเวนิว ปารค์ 600 เมตร โครงการอยู่ซา้ยมือ

3. จากถนนราชพฤกษ์ มุง่หน้าถนนเพชรเกษม เล้ียวซา้ยเข้าซอยบางพรมมา 500 เมตร
   จากนั้นเล้ียวซา้ยเข้าถนนแก้วเงนิทอง ขับตามรูปถนนตรงมา 1 กม. และเล้ียวขวาเข้า
   ถนนเอราวัณ อเวนิว ปารค์ 1 กม. โครงการอยู่ขวามือ

4. จากถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (ขาเขา้) เล้ียวซา้ยเข้าถนนจรญัสนิทวงศ์ ตรงมา
   1 กม. เล้ียวขวาเข้าถนนเลียบทางรถไฟตล่ิงชนั ตรงมา 1.8 กม. และเล้ียวขวาเข้าถนน
   เอราวัณ อเวนิว ปารค์ 600 เมตร โครงการอยู่ซา้ยมือ



เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบียนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทุนจดทะเบียน 16,2241,125,722.40 บาท ทุนชาํระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท
(ข้อมูลวันท่ี 13 พ.ค. 2562) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ เศรษฐสิร ิจรญัฯ-ป่ินเกล้า 2 โฉนดเลขท่ี 17, 49735, 49736, 49737, 49738 ประมาณ 63 ไร ่ต้ังอยู่ท่ี ต.บางขุนศร ีอ.บางกอกน้อย กทม. พ้ืนท่ี
ส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินอยูร่ะหว่างจาํนองกับสถาบนัการเงนิ อยูร่ะหว่างยื่นขออนุญาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง 10 ธ.ค. 2561 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ 30 ม.ิย. 2565 *เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ
กําหนด ภาพท่ีปรากฏบนเอกสารประกอบด้วยภาพและบรรยากาศจาํลอง ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจา้หน้าท่ี หรอืเข้าเยี่ยมชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร. 1685 

ติดต่อสํานักงานขายโครงการ

E-mail : Sales_SCK2@sansiri.com

หรอื โทร. 1685


