
CRAFTED EASTERN LIVING
รงัสรรค์ทกุรายละเอียดชวีติตะวนัออก



ท่ีต้ังโครงการ   : ถ.สุขาภบิาล 5 ซอย 16 ต.ท่าแรง้ อ.บางเขน กทม. 10220

ท่ีดิน           : ประมาณ 95 ไร่

ประเภทบา้น                : บา้นเด่ียว 2 ชั้น 5 แบบ

จาํนวนแปลง          : 265 ยูนติ

พ้ืนท่ีใชส้อย                : 189 - 437 ตร.ม.

พ้ืนท่ีดิน       : ประมาณ 66 - 170 ตร.วา

ส่วนกลาง              : คลับเฮาส์, สระว่ายนาระบบเกลือ, ฟติเนส, หอ้งอบไอนา,
                Library & Co Working Space, สวน 2 แหง่, Educational Playground

ระบบความปลอดภยั            : LIV 24, CCTV รอบโครงการ, ระบบรกัษาความปลอดภยั 24  ชม.,
             Home Security

Fact Sheet

ขอ้มูลโครงการ



ท่ีนี ่คือบา้นท่ีไมไ่ด้ออกแบบโดยคํานึงถึงแค่การอยูอ่าศัย
แต่คือบา้น ท่ีเราต้ังใจรงัสรรค์ทกุรายละเอียดในแบบตะวันออก
เพ่ือใหเ้กิดความสงา่งามในทกุจงัหวะของการใชช้วิีตท่ีสมดลุ

พรอ้มตอบรบัทกุความต้องการท่ีเหนอืกว่า

CRAFTED EASTERN LIVING
รงัสรรค์ทกุรายละเอียดชวีติตะวนัออก



CRAFTED EASTERN DESIGN

Concept

CRAFTED EASTERN
SPACE

CRAFTED EASTERN
ELEMENTS

CRAFTED EASTERN
MATERIAL

CRAFTED EASTERN
SHADE



การออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยตามแนวคิดตะวันออก
ท่ีเนน้การเชื่อมต่อธรรมชาติและชวิีตในบา้น
เริม่จากโถงเล็กๆ ตรงประตทูางเขา้ภายในบา้น
(TRANSITION SPACE) ถกูแบง่สัดส่วนเพ่ือใช้
เปล่ียนถ่ายความวุ่นวายจากภายนอก ก่อนเขา้สู่
การพักผอ่นแบบใกล้ชดิธรรมชาติด้วยระเบยีง
(BALANCING SPACE) ท่ีออกแบบใหเ้ชื่อมต่อ
สวนรอบบา้นกับพ้ืนท่ีภายในบา้นใหเ้ปน็พ้ืนท่ีเดียวกัน 

Concept

CRAFTED EASTERN SPACE



ความอบอุ่นท่ีผสานเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
จากการเลือกใชโ้ทนสีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของตะวันออก

CRAFTED EASTERN SHADE

สร้างธรรมชาติใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของบ้าน ทุกวัสดุ
ถูกคัดเลือกโดยเน้นความกลมกลืน และใกล้เคียง
กับธรรมชาติ เชน่ รูปทรงของไม้ไผ่ท่ีนํามาใชเ้ป็น
ระแนงหน้าบ้าน และกระเบื้องลายหนิ

CRAFTED EASTERN MATERIAL

ทกุชว่งเวลาก่อใหเ้กิดความงดงามภายในบา้น Grid
และ Line จงึถกูนํามาประยุกต์ใชอ้อกแบบ ใหเ้กิด
จงัหวะท่ีเท่ากัน (RHYTHM IN SPACE) เพ่ือใหเ้กิด
สมดลุท่ีสวยงามของทิศทางแสง เงาและการจดัวาง
ระแนงหนา้บา้น แนวผนงั หนา้ต่าง ประต ู

Concept

CRAFTED EASTERN ELEMENTS



เอกลักษณแ์หง่การออกแบบ ท่ีเน้นสุนทรยีภาพในการอยูอ่าศัย
ผา่นการรงัสรรค์ทกุรายละเอียดในแบบวิถีตะวันออก

HOUSE TYPE



House Type : CHERISH

พ้ืนท่ีใชส้อย 189 ตร.ม.
3 หอ้งนอนบน, 1 หอ้งนอนล่าง, 1 หอ้งรบัแขก, 4 หอ้งนา,

ส่วนเตรยีมอาหาร, 1 หอ้งครวัไทย, 2 ท่ีจอดรถ

1st Floor 2nd Floor

CHERISH (N) (เช-รฌิ) 
ความรกัและความเอาใจใส่



House Type : JOVIAL

พ้ืนท่ีใชส้อย 260 ตร.ม.
3 หอ้งนอนบน, 1 หอ้งนอนล่าง, 1 หอ้งรบัแขก, 1 หอ้งพักผอ่นบน, 4 หอ้งนา,

 ส่วนเตรยีมอาหาร, 1 หอ้งครวัไทย, หอ้งแมบ่า้น, 2 ท่ีจอดรถ

1st Floor 2nd Floor

JOVIAL (โจ-เวยีล)
ความสุข



House Type : GRACIOUS

พ้ืนท่ีใชส้อย 317 ตร.ม.
3 หอ้งนอนบน, 1 หอ้งนอนล่าง, 1 หอ้งรบัแขก, 1 หอ้งพักผอ่นบน, 5 หอ้งนา,

ส่วนเตรยีมอาหาร, 1 หอ้งครวัไทย, หอ้งแมบ่า้น, 3 ท่ีจอดรถ

1st Floor 2nd Floor

GRACIOUS (เกร-้เชยีซ) 
ความสงา่งาม



House Type : AMPLE

พ้ืนท่ีใชส้อย 345 ตร.ม.
3 หอ้งนอนบน, 2 หอ้งนอนล่าง, 1 หอ้งรบัแขก, 1 หอ้งพักผอ่นบน, 1 หอ้งอเนกประสงค์,

5 หอ้งนา, ส่วนเตรยีมอาหาร, 1 หอ้งครวัไทย, หอ้งแมบ่า้น, 3 ท่ีจอดรถ

1st Floor 2nd Floor

AMPLE (แอ๊ม-เพ่ิล)
ความมั่งค่ัง



House Type : PEERLESS

พ้ืนท่ีใชส้อย 437 ตร.ม.
3 หอ้งนอนบน, 2 หอ้งนอนล่าง, 1 หอ้งรบัแขก, 1 หอ้งพักผอ่นบน, 1 หอ้งอเนกประสงค์,

5 หอ้งนา, ส่วนเตรยีมอาหาร, 1 หอ้งครวัไทย, หอ้งแมบ่า้น, 4 ท่ีจอดรถ

1st Floor 2nd Floor

PEERLESS (เพียร-์เลส)
ความสมบูรณแ์บบ



การใชช้วิีตท่ีสมบูรณแ์บบในทกุรายละเอียด

ด้วยนวัตกรรมการประหยดัพลังงานภายในบา้น
“Cooliving Designed Home”

นวัตกรรมท่ีออกแบบพิเศษเพ่ือผูสู้งอายุ
“Elder Care Solution”

พรอ้มท้ังนวัตกรรมเพ่ือความสะดวกสบาย
 “EV Charger” สําหรบัรถยนต์ไฟฟา้

INNOVATION



Innovation

แผงชอ่งลมบรเิวณประตแูละหนา้ต่าง
ชว่ยการระบายอากาศใหป้ลอดโปรง่

BREEZE PANEL

COOLIVING
DESIGNED HOME

ชว่ยบดบงัแสงแดดท่ีส่องเขา้มา
ภายในบา้น

SHADING SCREEN
สีชนดิพิเศษ เคลือบสารท่ีชว่ยสะท้อน
ความรอ้นจากแสงแดดออกนอก
ตัวบา้น

UV SHIELD

นวัตกรรมเพ่ือผูสู้งอายุ
ออกแบบตามหลัก Universal Design

ELDER CARE SOLUTION
รองรบัระบบชารจ์ไฟของรถยนต์ไฟฟา้
EV CHARGER



ความสงา่งามท่ีได้แรงบนัดาลใจจาก
งานศิลปะการพับกระดาษของตะวันออก
ถกูนํามาประยุกต์ในการออกแบบอาคาร

ใหม้ดีีไซนท่ี์โฉบเฉ่ียว แบง่สัดส่วนพ้ืนท่ีสําหรบัการรบัทิศทางลม
การสรา้งรม่เงาผา่นรูปแบบของตัวอาคาร

ก่อใหเ้กิดมติิการใชง้านพ้ืนท่ีหลากหลายรูปแบบ
พรอ้มอิสระของการพักผอ่นท่ีลงตัว

CLUBHOUSE
THE GRAND



Clubhouse



Clubhouse

คลับเฮาส์ สระวา่ยน�าระบบเกลือ
ยาว 25 ม., สระเด็ก, Jacuzzi
พรอ้มราวจบัสําหรบัผูสู้งอายุ

เดินออกกําลังกายในนา

ฟติเนส
รบัวิวสวน

และวิวสระว่ายนา

หอ้งอบไอน�า หอ้ง Library
& Co-Working Space

สวนขนาดใหญ่
2 แหง่

สนามเด็กเล่น
Educational
Playground

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ



โครงการต้ังอยูบ่นถนนเทพรกัษ์ ทําเลศูนยก์ลางความสะดวกสบาย
เชื่อมต่อท้ัง พหลโยธนิ วัชรพล และรามอินทรา

LOCATION

3.9 กม. ถึงจุดขึ้น - ลง ทางด่วน
    รามอินทรา - อาจณรงค์ ด่านสุขาภบิาล 5
5.5 กม. ถึงรถไฟฟา้สายสีเขยีวเขม้ สถานสีายหยุด
4 กม.   ถึงรถไฟฟา้สายสีชมพู (แคราย –มนีบุร)ี
    สถานวัีชรพล (เปดิบรกิารประมาณ ต.ค. 2565)
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรอบโครงการ

ทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์   3.9 กม.
รฟฟ.สายสีเขยีวเขม้ สถานสีายหยุด  5.5 กม.
รฟฟ.สายสีชมพู สถานวัีชรพล      4 กม.
(เปิดบรกิารชว่ง ต.ค. 2565)
รฟฟ. Monorail สายสีเทา        (ในอนาคต)
(วัชรพล-ทองหล่อ)
ศูนยร์าชการแจง้วัฒนะ         11.7 กม.
ท่าอากาศยานดอนเมอืง               17.3 กม.

การเดินทาง

สถานศึกษา

หา้งสรรพสินค้า, คอมมูนต้ีิ มอลล์

โรงพยาบาล

ครสิตัล ดีไซน ์เซน็เตอร ์(CDC)    9.7 กม.
เซน็ทรลั เฟสติวัล อีสต์วิลล์          10 กม.
เดอะ ครสิตัล                      11.4  กม.
เซน็ทรลั พลาซา ลาดพรา้ว      15.9 กม.

โรงเรยีนนานาชาติ กีรพัฒน ์        5.9 กม.
โรงเรยีนนานาชาติ เลิศหล้า         9.3 กม.
โรงเรยีนนานาชาติ นวีา       11.1 กม.
โรงเรยีน สาธติ         13 กม.
แหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
โรงเรยีนนานาชาติ ฮารโ์รว์            14.4 กม.
โรงเรยีน สาธติพัฒนา          15 กม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์         13 กม.

รพ.CGH พหลโยธนิ         5.6 กม.
รพ.สินแพทย ์ รามอินทรา     6.7 กม.
รพ.พญาไท นวมนิทร ์            7 กม.
รพ.ภมูพิล          7.9 กม.



ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งท่ีสํานกังานขาย
เปดิทําการทกุวนั 09:00 - 18:00 น.

email: Sales_SPW@SANSIRI.com  |  โทร 1685

ชมเวบ็ไซต์โครงการ คลิก

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ่ 475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  ทนุจดทะเบยีน 19,251,140,783.06 บาท ทนุชาํระแล้ว 16,224,125,722.40 
บาท (ขอ้มูลวันท่ี 20 ส.ค. 2561) กรรมการผูจ้ดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ เศรษฐสิร ิพหล - วัชรพล ใบอนุญาตจดัสรรท่ีดินเลขท่ี 14/2561 โฉนดเลขท่ี 224026 ประมาณ 95 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.สุขาภบิาล 5 ซอย 16 
แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม. พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจาํนองกับ ธ.ซไีอเอ็มบ ีไทย โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผูซ้ื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็ เริม่ก่อสรา้ง 1 ม.ค. 2560 
และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ 1 ม.ค. 2562 เงื่อนไขเปน็ไปตามท่ีบรษัิทกําหนด ภาพท่ีปรากฎบนเอกสารนี ้ประกอบด้วยภาพท่ีถ่ายจากสถานท่ีจรงิ, ภาพจรงิบรรยากาศจาํลอง และภาพจาํลอง หากมขีอ้สงสัย
เก่ียวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามเจา้หน้าท่ีหรอืเขา้เยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685




