


*ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

บ�านกลางเมือง รามอินทรา 

ความสมบูรณ�แบบของการอยู�อาศัย...ดุจอัญมณีชิ้นงาม  
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รังสรรค�พื ้นที ่เพื ่อพื ้นที ่แห�งการสร�างสรรค� ด�วยการยึดมั ่น
เพื่อสร�างพื้นที่เพื่อการอยู�อาศัยที่ดีที่สุด ปรัชญาการออกแบบ
พื้นที ่ทุกส�วนในโครงการโดยเฉพาะอย�างยิ ่งพื ้นที ่ส�วนกลาง
ที่รังสรรค�ขึ ้นเพื่อให�พื้นที่ทุกส�วนรองรับทุกความสร�างสรรค�
ของคนทุกวัยได�อย�างเต็มเป� �ยม

คำนึงถึงการใช�งาน สำหรับทุกเพศ ทุกวัย กับการ
ออกแบบพื้นที่ภายในบ�านและพื้นที่ส�วนกลาง ไม�ว�า
จะเป�นทางลาดสำหรับรถเข็น สนามเด็กเล�นเสริมการ
เรียนรู� ลานพักผ�อน Multi - Gen Space ที่ขยาย
ขอบเขตของความสุขได�ไม�จำกัด ให�ทุกชีวิตได�ใช�
เวลาร�วมกันได�อย�างเต็มที่

สร�างมา...เพื ่อสร�างแรงบันดาลใจ ดีไซน�สวย ด�วย
แรงบันดาลใจจากเพชรเม็ดงามที่เปรียบเสมือนจุด
สูงสุดของการใช�ชีวิต ลายฉลุของคลับเฮ�าส�ที ่ออก
แบบมาเป�นพิเศษ เพื่อกระทบกันแสงแดดแล�วผลลัพธ�
ที่เกิดขึ้นนั้นคือแสงและเงาที่ผสานระหว�างความงาม
ของธรรมชาติและงานสถาป�ตยกรรม

ทุกช่ัวโมงและนาทีท่ีออกแบบมาเป�นพิเศษเพ่ือทุกวินาที...แห�งความเป�นส�วนตัว การออกแบบโครงการ
อันประณีตท่ีมุ�งก�อให�เกิดการอยู�อาศัยท่ีสงบและเป�นส�วนตัวท่ีสุด ไม�ว�าจะเป�นระบบรักษาความปลอดภัย
ต้ังแต�ประตูทางเข�าท่ีโอ�อ�า เพ่ือทุกความอุ�นใจ สวนสีเขียวท่ีช�วยให�ใจได�ร�มเย็น ไปจนถึงบ�านท่ีทำให�ทุก
การกลับบ�านคือช�วงเวลาที่สงบและดีที่สุดเสมอ

สัมผัส...ชีวิตล้ำค�า ความสมบูรณ�แบบดุจอัญมณีชิ้นงามทุกรายละเอียดของพื้นที่...รังสรรค�
เจียระไนมาเพื่อรองรับทุกรูปแบบการใช�ชีวิต พร�อมดีไซน�ที่หรูหราแสดงถึงรสนิยมของผู�อาศัย
ได�เป�นอย�างดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ�าน LIVING AREA ที่กว�างขวาง ตอบรับในทุกความต�อง
การให�ทุกคนในครอบครัว...ได�ใช�เวลาร�วมกันอย�างมีคุณภาพ



1

2

3

5

4

7

6
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SALT SYSTEM
SWIMMING POOL

สระว�ายน้ำระบบเกลือ เพื่อสุขภาพ
พร�อม WATER FEATURE เสียงน้ำไหล
ท�ามกลางธรรมชาติตลอดทั้งวัน 
ที่ช�วยทำให�เกิดความผ�อนคลายท�าม
กลางสวน

ENERGIZING 
SEATING

ลานนั่งพักผ�อนส�วนกลางโอบล�อม
บรรยากาศธรรมชาติ มอบช�วงเวลา
พิเศษให�ทุกชีวิตได�ใช�เวลาผ�อนคลาย
ไปพร�อมๆ กัน

GREENERY-VIEW
ACTIVE SPACE

คลับเฮ�าส�สไตล�โมเดิร�นที่ให�คุณออก
กำลังกายพร�อมดื่มด่ำวิวธรรมชาติ
ได�รอบทิศ

SLOPE FOR
WHEELCHAIR

รองรับการใช�งานของผู�สูงอายุและ
ผู�ใช�วีลแชร� ให�ทุกช�วงวัยสามารถ
ใช�เวลาพักผ�อนร�วมกันได�

EDUCATION 
PLAYGROUND

ออกแบบเป�นพิเศษเพื่อการเรียนรู�
และความคิดสร�างสรรค�ของเด็กๆ 
มาพร�อมวัสดุเพื่อความปลอดภัย
EPDM ที่ช�วยลดแรงกระแทกได�

MULTI-GEN 
SPACE

ทั้งราวเหล็กสำหรับออกกำลังกาย
ในทุกท�วงท�าแห�งความสร�างสรรค�
ม�านั่งกลางสวนที่เชื่อมต�อสนามหญ�า
กว�างที่ทำให�ทุกกิจกรรมของทุก
เจเนอเรชั่นเป�นไปได�ที่นี่

BIKE RACK

ที่จอดจักรยาน มอบความเป�นระเบียบ
และปลอดภัย รองรับไลฟ�สไตล�ชีวิต
ของคนยุคใหม�
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พบทาวน�โฮมโมเดลยอดนิยม จากบ�านกลางเมือง
ที่ออกแบบให�ทุกชั้นรองรับทุกการใช�ชีวิตอย�างลงตัว

โมเดิร�นทาวน�โฮม 3 ชั้น
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ทาวน�โฮม 3 ชั้น ตอบโจทย�ทุกการอยู�อาศัย ฟ�งก�ชั่นตอบสนองความเป�นส�วนตัวด�วยพื้นที่ชั้น 3 ที่ออกแบบมาให�ใช�งานได�เต็มพื้นที่ 
โดยเน�น LUXURIOUS MASTER BEDROOM / MULTI-FUNCTIONAL ROOM สำหรับทุกไลฟ�สไตล�การใช�ชีวิต ด�วย WALK-IN CLOSET

ที่ช�วยเติมเต็มพื้นที่ส�วนตัวอย�างไร�ขีดจำกัด โชว�ความโอ�โถงของสเปซ เชื่อมต�อการใช�งานอย�างไม�สะดุด
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เพิ่มพื้นที่ LIVING SPACE ให�กว�างขวางมากขึ้น เป�นพื้นที่สำหรับกิจกรรม
ของคนในครอบครัว เชื่อมต�อกับ DINING AREA และ  CUISINE SPACE

E X T R A  S P A C E
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ห�องนอนที่กว�างขวางรับแสงธรรมชาติได�เต็มเป��ยม พร�อม  WALK-IN CLOSET
และห�องน้ำภายในตัวที่มอบความเป�นส�วนตัวทุกการใช�งาน

M A S T E R  B E D R O O M  
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พื้นที่เอนกประสงค�ที่เชื่อมต�อกับ MASTER BEDROOM สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได�ตามการใช�งาน
ไม�ว�าจะเป�นห�องสำหรับพักผ�อน ห�องหนังสือ หรือ WORKING SPACE

M U L T I - F U N C T I O N A L  R O O M
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THE PROMENADE

รร.สายอักษร

ตลาด กม.8

เพลินนารี่ มอลล�

รพ.พญาไท
นวมินทร�

FASHIONISLAND

CAFE

สถานีคู�บอน

จุดขึ้นลงทางด�วน

จุดขึ้นลงทางด�วน

รามอินทรา

ยกระดับคุณภาพชีวิต...กับการเดินทางท่ีสะดวกสบาย ให�ทุกวินาทีมีค�าท่ีสุด กับทำเลคุณภาพ ใกล�รถไฟฟ�า ใกล�ทางด�วน
เช่ือมต�อสู�ใจกลางเมืองได�รวดเร็ว ใกล�แหล�งอำนวยความสะดวกครบครัน 

THE PROMANADE      4.7 กม.   
FASHION ISLAND        4.8 กม.
BIG C รามอินทรา           9.3 กม.
ตลาดวงศกร                   9.3 กม.
BIG C สุขาภิบาล 5         10.3 กม.
CENTRAL รามอินทรา   12.2 กม.

แหล�งอำนวยความสะดวกและระยะทางจากโครงการเส�นทางหลักท่ีใช�เข�ามาโครงการ 4 เส�นทาง 

ทางด�วนด�านจตุโชติ 
(รามอินทรา-อาจณรงค�)              5 กม. 
ถนนรามอินทรา                                    4 กม.
จุดข้ึนวงแหวนกาญจนาภิเษก               6.2 กม.
สถานีรถไฟฟ�าสายสีชมพู-สถานีคู�บอน   3.3 กม.*
(กำลังก�อสร�าง คาดว�าจะแล�วเสร็จป� 2564*)

รร. สาธิตพัฒนา                    7.3 กม.
รร. สารสาสน�วิเทศ สายไหม   14.5 กม.
รพ. สายไหม                           9.4 กม.
รพ. สินแพทย�                         6.5 กม.



เอพีมุ�งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE
คือ การสร�างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึงในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

2005 คิดต�าง
ภายใต�แนวคิด BIG CITY นำสถาป�ตยกรรมตะวันตกเข�ามาผสมผสาน
จึงเป�นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

2006  ได�มีการต�อยอดพัฒนา
ด�วย “DESIGN” ท่ีสร�างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม� ก�อให�เกิด URBANION MODEL

2010 ยกระดับคุณค�าของบ�านทาว�นโฮม “บ�านกลางเมือง”
แบบบ�านใหม�  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟ�งก�ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย�การใช�งานความครอบครัวเมืองยุคใหม�

2013 สู�จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE
ท้ังดีไซน�และฟ�งก�ช่ัน เกิดการพัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด ห�องนอนใหญ� สไตล� PENTHOUSE

2014 สร�างกระแส TALK OF THE TOWN 
อีกคร้ังกับทาว�นโฮมระดับ LUXURY ทาว�นโฮม 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด�วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

2015 ส�ง บ�านแนวคิดใหม� “X-TREND MODEL” 
ท่ี DESIGN ขยายสแปชเต็มพ้ืนท่ีกว�า 222 ตาราเมตร 
ด�วยฟ�งก�ช่ันพิเศษท่ีรองรับได�ถึง 5 ห�องนนอน 
เพ่ือตอมโจทย� LIFESTYLES ความครัวท่ีสมบูณ�แบบมากข้ึน

2018 LIVEVOLUTION
ทาวน�โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟ�งก�ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข�าด�วยกันเพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLE การใช�ชีวิตของลูกค�า
ได�ครบสมบูรณ�แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

SPACE MAXIMIZE

เอพีให�ความสำคัญกับทุกตารางนิ้วของการอยู�อาศัย
ด�วยหลักแนวคิด ZEROWASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน�
ให�ตอบสนองการใช�งานอย�างเต็มประโยชน�สูงสุด ไม�ว�าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ� เราพร�อมผลักดันทุกข�อจำกัดของสเปซ

SPACE PRIVACY

ความสงบเป�นส�วนตัวผสานอยู�ในปรัชญาการออกแบบ
ไม�ว�าจะเป�นการออกแบบให�สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส�วนตัว
หรือความสงบ ร�มรื ่นของโครงการเพื ่อให�คุณดื ่มด่ำ
กับบรรยากาศแห�งการพักผ�อน

SPACE CONNECT

เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ�นของสมาชิกครอบครัว
ผ�านการออกแบบพ้ืนท่ีใช�สอย อีกท้ังยังเช่ือมต�อพ้ืนท่ีบ�าน
เข�ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ�าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบเอพี ให�คุณต�อติดชีวิตท่ีชอบ

AP THINK SPACE  “พ้ืนท่ีชีวิต เราคิดเพ่ือคุณ”

“บ�านกลางเมือง & PLENO”  
กว�า 20 ป� ท่ีเราไม�หยุดน่ิงในการพัฒนาและสร�างนวัตกรรมใหม�
เพ่ือตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย�างแท�จริง

*ภาพใช�เพื่อการโฆษณาเท�านั้น



*ภาพใช�เพื่อการโฆษณาเท�านั้น

THE BEST LIVING 

SOLUTION 

FOR URBAN PEOPLE



โครงการ บ�านกลางเมือง รามอินทรา   ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105537054875       ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศว
โภคิน ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 6/1 ตำบลท�าแร�ง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรร เลขที่ 225095 ตำบลท�าแร�ง อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 23 ไร� 2 งาน 34.6 ตารางวา (9,434.6 ตารางวา) รายการและขนาด
ของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน สโมสรและที่ดินเปล�าสำหรับก�อสร�างสำนักงานนิติบุคคลเป�นพื้นที่บริการสาธารณะ ตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 179.6 และ 24.5 ตารางวาตามลำดับ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน) อยู�ในระหว�าง
การยื่นขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่มเดือนมีนาคม 2561 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการ
ตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า


