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ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น
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ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

พร�อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
ต�อยอดความสำเร็จ ของนักธุรกิจรุ�นใหม�

ออกแบบอย�างมีสไตล�...เพื่อให�ผู�อยู�อาศัยรู�สึกสะดวกสบายมากที่สุด
ตั้งอยู�บนทำเลทองย�านธุรกิจและการค�าขายผสมผสานอย�างลงตัว
บนการเดินทางตอบโจทย�ทุกความต�องการของคุณ ในขณะเดียวกัน
ก็ให�ความเป�นส�วนตัวและความปลอดภัยอย�างเหนือระดับ

โฮมออฟฟ�ศ 3 ชั้น
สไตล�โมเดิร�น
ใจกลางชุมชนขนาดใหญ�



โปร�งโล�ง เย็นสบาย
การออกแบบพ้ืนท่ีภายในบ�านท่ีระบายอากาศได�
ดีเยี่ยมทั้งชั้นหนึ่งที่โปร�งโล�งทั้งชั้น รวมไปถึง
หน�าต�างที่ขยายออกกว�างเพื่อรับแสงอาทิตย�
และลมเย็นๆ ได�ตลอดทั้งวัน

กระจกตัดแสง
นอกจากประตูและหน�าต�างที่ขยายกว�างทำให�
บ�านดูปลอดโปร�งและรับแสงธรรมชาติได�มาก
กว�าเดิมแล�ว ยังมาพร�อมฟ�งก�ช่ันท่ีสามารถลด
ความร�อนที่เข�าสู�ตัวบ�านได�อีกด�วย

โฮมออฟฟ�ศ 3 ชั้น
FACADE ดีไซน�โมเดิร�น เรียบง�ายตอบโจทย�
รสนิยมคนรุ�นใหม�ได�เป�นอย�างดี

EXCLUSIVE
SPACE

โฮมออฟฟ�ศดีไซน�ใหม� 
มาพร�อมกับหน�าบ�านที่กว�างกว�า
และเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค�ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได�ลงตัวกับไลฟ�สไตล�ของ
ธุรกิจและการใช�ชีวิตของคุณ

ขยับขยายความสุข...
ให�มากกว�าเดิม

E X T E N D

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น



1ST FLOOR

2ND FLOOR 3RD FLOOR

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

CENTRUM
ที่ดินเริ่มต�น 20 ตร.วา

พื้นที่ใช�สอย 134.73 ตร.ม.

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น



เพลิดเพลินกับพื้นที่ใช�สอยที่มีขนาดใหญ�ที่สุด
เพื่อให�ผู�อยู�อาศัยสามารถรองรับการใช�เวลา
สร�างสรรค�ผลงานได�อย�างเพลิดเพลิน
หรือการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และพื้นที่
อ�านหนังสือที่ถูกออกแบบอย�างพิถีพิถัน
โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและครบครัน

CREATIVE AREA

อิสระแห�งการพักผ�อน ที่เชื่อมต�อความสุข...ถึงกันได� พื้นที่ส�วนกลางภายในบ�าน LIVING AREA มอบอิสระให�กับการพักผ�อน
ห�องนั่งเล�นที่กว�างขวางเชื่อมกันกับพื้นที่ส�วนครัว เป�นพื้นที่ที่ให�คนในครอบครัวได�ใช�เวลาร�วมกันกระชับความสัมพันธ�ให�อบอุ�นยิ่งขึ้น

LIVING AREA

MASTER BEDROOM
เอนกายพักผ�อน...ฟ��นฟูพลังชีวิต ห�องนอน LUXURY MASTER BEDROOM
ดีไซน�หรูขนาดใหญ� กว�างขวาง พร�อม WALK IN CLOSET ภายในห�อง
มอบที่สุดของความเป�นส�วนตัวในการพักผ�อนให�คุณได�อย�างเต็มที่

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น 
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

LIVING 
MAXIMIZE



ทำเลศักยภาพที่เชื่อมความสะดวกสบายไว�ด�วยกัน รายล�อมด�วยชุมชนที่อยู�อาศัยขนาดใหญ� นับ 1,000 ครัวเรือน 
ให�คุณต�อยอดธุรกิจในแบบที่เป�นคุณภาพใจกลางย�านธุรกิจ ที่เชื่อมทุกความสะดวกสบายเข�าไว�ด�วยกัน 
ติดถนนใหญ�เชื่อมต�อใจกลางเมือง ใกล�จุดขึ้นลงทางด�วนจตุโชติ เชื่อมต�อลาดพร�าว พระราม 9 เพียง 10 นาที*
พร�อมแหล�งช�อปป��งชั้นนำเพื่อไลฟ�สไตล�ยุคใหม� และแหล�งอำนวยความสะดวกอีกครบครันตอบโจทย�ชีวิตคนเมือง...ได�อย�างไร�ขีดจำกัด

เติมเต็มทุกไลฟ�สไตล�แห�งความสุข...ได�ไม�จำกัด

*รถไฟฟ�าสายสีชมพูคาดว�าจะเป�ดใช�บริการภายในเดือน ต.ค. 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล

CONVENIENCE
H U B  O F  L I F E S T Y L E

ตลาดแพรกษา

รพ.พญาไท
นวมินทร์

รพ.เซ็นทรัล
เยนเนอรัล

รพ.ภูมิพล

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

ตลาดกม.8

The Walk

เพลินนารี่ มอลล์

Central รามอินทรา

BIG Cตลาดยิ่งเจริญ

ถนนเกษตร-นวมินทร์
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ถนนเพิ่มสิน

ถนนเทพรักษ์

ถนนสายไหม

ถน
นห

ทัย
รา

ษฎ
ร์วงเวียนหลักสี่

The Promenade

BIG C

จุดขึ้น-ลงทางด่วน

จุดขึ้น-ลงทางด่วน

สถานีภูมิพล

สถานีพิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ

สถานีสายหยุด

สถานีศรีปทุม

สถานีม.เกษตรฯ

สถานีรัชโยธิน

สถานีห้าแยกลาดพร้าว

สถานีกรมป่าไม้

สถานีสะพานใหม่

ถ.
คู้บ

อน

วง
แห

วน
รอ

บน
อก

ฝั่ง
ตะ

วัน
ออ

ก

สนามบินดอนเมือง

รร.สายอักษร

รร.สารสาสน์
วิเทศ สายไหม

รร.สาธิตพัฒนา

Crystal Design
Center (CDC)

Central EastVille

สถานีรามอินทรา 31

สถานีลาดปลาเค้า

สถานีรามอินทรา 3

สถานีทีโอที

สถานีหลักสี่

สถานีวัชรพล

สถานีมัยลาภ

สถานีคู้บอน

สถานีรามอินทรา 40

สถานีรามอินทรา 83

สถานีวงแหวนตะวันออก

สถานีนพรัตนราชธานี สถานีบางชัน สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

สถานีราชภัฎพระนคร

The Crystal

ถนนรามอินทรา
Fashionisland

ทา
งด่

วน
ฉล

อง
รัช

 (ร
ามอินทรา-อาจณรงค์)

รามอินทรา - จตุโชติ

รร.นวมินราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย 

รัศมีเดินทาง รัศมีการศึกษารัศมีชีวิตช่ืนชอบ
• รพ.นพรัตนราชธานี
• รพ.เสรีรักษ์
• รพ.นวมินทร์ 9
• โรงพยาบาลสัตว์มีนบุรี

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
    เบญจมราชาลัย
•  โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์

รัศมีอุ่นใจ
• แฟชั่นไอส์แลนด์
• The Promenade
• ซาพารีเวิลด์
• สวนสยาม
• โลตัส มีนบุร
• ตลาดน้ำขวัญเรียม

• ทางพิเศษฉลองรัช (ด่านจตุโชติ)
• ถนนรามอินทรา 
• ถนนหทัยราษฎร์      
• ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก     
• ถนนลำลูกกา                                         
• ถนนสายไหม                                       



ภาพใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

AP ให้ความสำคัญกับทุกตารางน้ิวของการอยู่อาศัย
ด้วยหลักแนวคิด ZERO WASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน์
ให้ตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมผลักดันทุกข้อจำกัดของพ้ืนท่ี

2018 LIVEVOLUTION

2015 ส่งบ้านแนวคิดใหม่ “X-TREND MODEL”

2014 สร้างกระแส TALK OF THE TOWN

2013 สู่จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE

2010 ยกระดับคุณค่าของบ้านทาวน์โฮม “บ้านกลางเมือง”

“บ้านกลางเมือง & PLENO”
กว่า 20 ปี ที่เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย่างแท้จริง

SPACE CONNECT

เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัว
ผ่านการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอย อีกท้ังยังเช่ือมต่อพ้ืนท่ีบ้าน
เข้ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ่าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบ ต่อติดชีวิตท่ีชอบ

SPACE PRIVACY

ความสงบเป็นส่วนตัวผสานอยู่ในปรัชญาการออกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส่วนตัว
หรือความสงบ ร่มร่ืนของโครงการเพ่ือให้คุณด่ืมด่ำ
กับบรรยากาศแห่งการพักผ่อน

SPACE MAXIMIZE ภายใต้แนวคิด BIG CITY นำสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสาน
จึงเป็นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

ด้วย “DESIGN” ท่ีสร้างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม่ ก่อให้เกิด URBANION MODEL

แบบบ้านใหม่  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟังก์ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวเมืองยุคใหม่

ท้ังดีไซน์และฟังก์ช่ัน ได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้องนอนใหญ่สไตล์ PENTHOUSE

 
อีกคร้ังกับทาวน์โฮมระดับ LUXURY 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด้วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

ท่ี DESIGN ขยายสเปชเต็มพ้ืนท่ีกว่า 222 ตารางเมตร 

ด้วยฟังก์ช่ันพิเศษท่ีรองรับได้ถึง 5 ห้องนอน 

เพ่ือตอบโจทย์ LIFESTYLES ครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน

ทาวน์โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟังก์ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข้าด้วยกันเพ่ือตอบโจทย์ LIFESTYLE การใช้ชีวิตของลูกค้า
ได้ครบสมบูรณ์แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

2020 THE MEANINGFUL SPACE 

“ทำให้ทุกพ้ืนท่ีมีความหมาย” 

ร�วมสัมผัสพ้ืนท่ีความสุข ด�วยนวัตกรรมท่ีอยู�อาศัยท่ีผสานเข�ากับการออกแบบพ้ืนท่ีส�วนกลาง
แนวคิดใหม่อย่างลงตัว กลายเป็นพ้ืนท่ีความสุขพิเศษท่ีคุณได้สร้างความหมายด้วยตัวเอง 

จากบ้านกลางเมือง และ PLENO

 

2006 ได้รับการต่อยอดพัฒนา

2005 คิดต่าง

A P  T H I N K  S P A C E

AP มุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต้ CORE BRAND VALUE
คือ การสร้างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต้ 3 ปรัชญา

“พื้นที่ชีวิต เราคิดเพื่อคุณ”



โครงการ District รามอินทรา – จตุโชติ ผู้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและผู้ดำเนินการ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105537054875 ท่ีอยู่เลขท่ี 170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ช้ัน 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินในขณะยื่นขออนุญาตจัดสรรเลขที่ 
116936 ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 21.4 ตารางวา (921.4 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน โครงการอยู่
ในระหว่างจัดหาสถาบันการเงินสนับสนุน อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน
หลังจากที่ผู้จะซื้อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา


