
 

บ�านเดี่ยวรูปแบบสถาป�ตยกรรมแบบโมเดิร�น
ที่ความสุขจะโอบล�อมคุณในทุกย�างก�าวที่คุณใช�ชีว�ต



 

เคลิบเคลิ�มกับอารมณ�อังกฤษ
ในทุกลมหายใจ อันอบอวลด�วย
ความอบอ��นกับคนที่คุณรัก 
พร�อมความสุขและความสุนทร�ย�
ในทุกย�างก�าว เป�นจร�งแล�วที่ 
BARANEE RESIDENCE



ออกแบบเพ�่อคนทุกวัย
เพ�่อการใช�ชีว�ตที่ง�ายข�้น

FEELING 
MODERN ENGLISH
FULFILL HAPPINESS
FOR YOUR FAMILY      

UNIVERSAL 
DESIGN 

บ�านระบบสมาร�ทโฮม
เติมเต็มความสะดวกสบาย
ด�วยเทคโนโลยีอัจฉร�ยะ

SMART HOME,
SMART LIFE

 

ให�ชีว�ตใกล�ชิดธรรมชาติกับ
ความร�มร�่นของต�นไม�กว�า 300 ต�น 

GREEN LIVING

มอบพ�้นที่ใช�สอยที่มากกว�า
มีความสุขกับสิ�งที่ชอบได�มากข�้น

MORE SPACE,
MORE HAPPINESS



CLUB HOUSE
& FACILITIES

เพลิดเพลินไปกับหลากหลายกิจกรรมเพ�่อความสุขสมบูรณ�แบบในวันพักผ�อนของคุณ 
ไม�ว�าจะเป�นสระว�ายนํ้าขนาดใหญ�, ฟ�ตเนสอ�ปกรณ�ครบ และห�อง Steam เพ�่อสุขภาพที่ดี

คีย�การ�ด
เข�า-ออกโครงการด�วยระบบ
Key Card

เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย
รปภ.ประจําทางเข�า-ออก และ
ประจําแต�ละจ�ดในโครงการ

สระว�ายนํ้า
สระว�ายนํ้ามาตรฐาน
พร�อมสระเด็ก

ห�องสตีม
ห�องสตีมที่ได�มาตรฐาน

ฟ�ตเนส
ห�องออกกําลังกายอ�ปกรณ�
นําเข�าซีร�่ส�ใหม�ทุกชิ�น ครบครัน

สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ ทางเดิน-ว��ง
ออกกําลังกาย และสนามเด็กเล�น

Digital Door Lock
เข�าออกปลอดภัยด�วยระบบ
สแกนลายนิ�วมือ และการใส�รหัส

กล�องวงจรป�ด
ติดตั้งกล�องวงจรป�ดบันทึกภาพ
เพ�่อความปลอดภัยภายในโครงการ



ใกล�ทางเข�าออกหลัก ถนนรังสิต - นครนายกและถนนบางขันธ� - คลองหลวง

ความสะดวกในคุณภาพชีว�ตที่ดีกว�า กับโลเคชั่นติดถนนใหญ� เชื่อมต�อใจกลางเมือง
ได�อย�างคล�องตัวด�วยทางด�วนสองสาย

เดินทางเพ�ยงไม�กี่นาทีจากโครงการสู�ห�างสรรพสินค�าและซุปเปอร�มาร�เก็ตชั้นนํา
อย�าง Future Park Rangsit, Zpell, Big C, Tesco Lotus และ Makro 
รวมไปถึงตลาดกลางค�าส�งสินค�าเกษตรครบวงจรที่ใหญ�ที่สุดในอาเซียนอย�างตลาดไท

สะดวกต�อการเดินทางไปสถานศึกษาชั้นนําอย�าง รร.สารสาสน�ว�เทศคลองหลวง, 
ม.ธรรมศาสตร�, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�, ม.กรุงเทพ และ ม.รังสิต

รับการรักษาได�ทันท�วงทีด�วยโลเคชั่นที่แวดล�อมด�วยโรงพยาบาลชั้นนํา
อาทิ รพ.ธรรมศาสตร � เฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ภัทรธนบุร� 



EARL GREY
เอิร�ล เกรย�

บร�บทชีว�ตเหนือระดับท�ามกลาง
ความหรูหราของสไตล�โมเดิร�นคลาสสิกอิงลิช

4 BEDROOMS 
ดีไซน�ความฝ�นอย�างเป�นส�วนตัว ด�วยห�องนอน
ที่มากถึง 4 ห�อง

กรรมสิทธิ์ความสุข 220 ตร.ม.

3 BATHROOMS
โลกส�วนตัวที่เพ�ยงพอกับทุกความต�องการ

2 LIVING AREAS
ห�องรับแขกกับดีไซน�อันหรูหราที่มาพร�อมความเท�
เพ�่อทุกว�นาทีที่คุณใช�ชีว�ตเต็มไปด�วยความสุนทร�ย�

1 DINING AREA
อบอ��นกับช�วงเวลาสังสรรค�ของครอบครัวบนโต�ะอาหาร

1 KITCHEN AREA
พ�้นที่รองรับทุกสูตรความสุข

2 PARKING LOTS



DARJEELING
ดาร� จ�ลิง

บร�บทชีว�ตเหนือระดับท�ามกลาง
ความหรูหราของสไตล�โมเดิร�นคลาสสิกอิงลิช

4 BEDROOMS 
แบ�งสัดส�วนความฝ�น ลงตัวกับทุกคนในครอบครัว

กรรมสิทธิ์ความสุข 240 ตร.ม.

4 BATHROOMS
ความสุขในโลกส�วนตัว

2 LIVING AREAS
ห�องรับแขก บรรยากาศที่โปร�งโล�ง ให�คุณรู�สึกผ�อนคลาย
อย�างเหนือระดับในทุกโมเมนต�ในบ�าน

1 DINING AREA
พ�้นที่รองรับช�วงเวลาแห�งความสุขในทุกมื้ออาหาร

1 KITCHEN AREA
ปรุงความสุขได�ทุกวัน

2 PARKING LOTS



CEYLON
ซีลอน

บร�บทชีว�ตเหนือระดับท�ามกลาง
ความหรูหราของสไตล�โมเดิร�นคลาสสิกอิงลิช

5 BEDROOMS 
พักผ�อนได�อย�างใจต�องการ ด�วยห�องนอนมากถึง 5 ห�อง

กรรมสิทธิ์ความสุข 225 ตร.ม.

3 BATHROOMS
ความสุขบนพ�้นที่ส�วนตัว

2 LIVING AREAS
ห�องรับแขก ที่ดีไซน�ให�การใช�ชีว�ตได�ผ�อนคลาย

1 DINING AREA
มีความสุขในทุกมื้ออาหาร

1 KITCHEN AREA
ปรุงความสุขได�ทุกรูปแบบ

2 PARKING LOTS



DARJEELING U
ดาร�จ�ลิง ยู

บร�บทชีว�ตเหนือระดับท�ามกลาง
ความหรูหราของสไตล�โมเดิร�นคลาสสิกอิงลิช

4 BEDROOMS 
พ�้นที่พักผ�อนที่พร�อมเป�นมุมโปรดเฉพาะตัว

กรรมสิทธิ์ความสุข 245 ตร.ม.

4 BATHROOMS
ความสุขส�วนตัว สร�างโลกส�วนตัวของคุณ

2 LIVING AREAS
พ�้นที่รวมความสุขสําหรับทุกคนในครอบครัว

1 DINING AREA
เปลี่ยนทุกมื้อ…ให�เป�นมื้อพ�เศษที่พร�อมหน�า

1 KITCHEN AREA
เพ��มความสุขในการสร�างสรรค�เมนูโปรดร�วมกัน

2 PARKING LOTS



ม.ธรรมศาสตร� ตลาดไท

รพ.ภัทรธนบุร�

Makro วัดพระธรรมกาย

รพ.ธรรมศาสตร�

ม.กรุงเทพ

ถนนรังสิต-ปทุมธานี
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ม.รังสิต
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แฟชั่นไอส�แลนด�
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Future Park รพ.เอกปทุม ม.นอร�ทกรุงเทพ
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PROJECT DETAIL

บร�ษัท มานะ พัฒนาการ จํากัด
ในเคร�อ บร�ษัท เนาวรัตน� พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 
2/3 อาคารบางนาทาวเวอร� เอ ชั้น 18 หมู� 14  
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตําบลบางแก�ว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
นายปสันน สวัสดิ์บุร� 
นาย อภิชาติ รักช�าง
1,100 ล�านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร�อยล�านบาทถ�วน)  
ตําบลคลอง 3 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เลขที ่5/2559 พ�้นที่ 32 ไร� 1 งาน 34 ตร.ว. โฉนดที่ดินเลขที่ 9901 
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เร��มก�อสร�าง 22 ก.ค. 2558 สร�างเสร็จแล�วทั้งโครงการ *บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

เจ�าของโครงการ:      

ตั้งอยู�เลขที่:       

ประธานกรรมการบร�หาร:   
กรรมการผู�จัดการ:      
ทุนจดทะเบียน:
ที่ตั้งโครงการ:       
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน:

02 111 0999สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม:สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม: MANADEVELOPMENT.CO.TH


