
เอสเซ็นท์ ทาวน์...ทาวน์โฮมแห่งชีวิตทันสมัย



มิติใหม่แห่งการใช้ชีวิตกลางเมืองสุดทันสมัย
ท่ีมุ่งม่ันต้ังใจสร้างคุณภาพชีวิตดีๆ ท่ีพิษณุโลก

ให้ทุกคนมาใช้ชีวิต ท่ีไม่ใช่แค่เซ็นทรัล แต่เป็นเมืองใหญ่ท่ีรวม
เร่ืองราวการใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบครบทุกด้าน ท้ัง ห้างสรรพสินค้า

บ้านเด่ียว คอนโด ทาวน์โฮม ท่ีเป็นบ้านคุณภาพ ในเมืองคุณภาพ
แห่งแรกและพร้อมสรรพท่ีสุดในภาคเหนือตอนล่าง

เมืองแห่งชีวิตทันสมัย
ท่ีพร้อมให้คุณ

มาใช้ชีวิตด้วยกัน



ทาวน์โฮมในเซ็นทรัล บ้านตอบทุกไลฟ์สไตล์ที่น่าอยู่
บ้านท่ีน่าอยู่ท่ีสุด ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องใช้ชีวิตได้สุดทุกด้าน
คร้ังแรกในภาคเหนือตอนล่าง กับทาวน์โฮมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ท่ีตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ครบในท่ีเดียว
ท้ังรูปแบบการดีไซน์บ้านท่ีทันสมัย และฟังก์ช่ันภายในท่ีคํานึงถึง
การใช้สอยท่ีกว้างขวาง สะดวกสบายสไตล์บ้านเด่ียว

เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก มีพ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ เช่ือมโยงไลฟ์สไตล์เมืองกับธรรมชาติ
ได้อย่างกลมกลืนลงตัว พร้อมคลับเฮ้าส์ท่ีรวมอุปกรณ์ออกกําลังกายไว้ให้คุณ
เสมือนฟิตเนสส่วนตัว สระว่ายน้ําสวย ๆ รับกับวิวท้องฟ้ากว้าง ๆ 
ให้คุณม่ันใจได้ในระบบรักษาความปลอดภัย 
- ระบบ Pass Card ผ่านเข้า - ออก โครงการด้วยการใช้บัตร และมีการบันทึกเวลา
- ระบบ VMS การส่ง QR Code ผ่านสมาร์ทโฟนให้ผู้มาติดต่อใช้สแกนเพ่ือเข้าโครงการ
- ระบบ CCTV ตลอด 24 ชม. 
- ระบบกันขโมยท่ีตัวบ้านด้วย Magnetic Sensor



 Facility
SENSE OF STYLE MEMBER CLUB



 Facility
LUXURY SWIMMING POOL DESIGNS



 Facility
ENJOY A JOGGING TRACK



 Facility
FIT & FUN HEALTH CLUB



 Facility
HAPPY KIDS ROOM



 Facility
GREETING LIVING ROOM



ศักยภาพทําเล

• ทาวน์โฮมแห่งเดียวในศูนย์การค้าเซ็นทรัลใจกลางพิษณุโลกท่ีอยู่ในโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะสายหลัก
 พิษณุโลก 2 - เซ็นทรัล พลาซา ระยะทาง 12 กม.• พัฒนาสูงสุดด้านระบบขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟความเร็วสูงระบบรถไฟฟ้ารางเบา TRAM หรือ BRT เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
 เช่ือมโยงไปจังหวัดใกล้เคียง• ก้าวสู่ Logistics Hub Phitsanulok โครงการศูนย์กระจายสินค้าหลายรูปแบบภาคเหนือตอนล่างเมืองพิษณุโลก
 เช่ือมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเป็นประตูการค้าสู่ต่างประเทศฝ่ังตะวันตกจังหวัดตาก โครงการพัฒนาพิษณุโลกเมืองสมุนไพร
 โครงพัฒนาสนามบินนานาชาติ• ไป-กลับกรุงเทพฯรวดเร็วข้ึน กับโครงการศูนย์การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจังหวัดพิษณุโลก บริเวณสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง
 สายกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่เทศบาลนครพิษณุโลก 

ศักยภาพทําเลแห่งใหม่
ท่ีเดียวในภาคเหนือ



โครงการ เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก
  Escent Town Phitsanulok
เจ้าของโครงการ บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จํากัด
ท่ีต้ังโครงการ ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ลักษณะโครงการ ทาวน์โฮม 2 ช้ัน และ 2.5 ช้ัน พ้ืนท่ี 21.7 ตร.ว.ข้ึนไป
จํานวนยูนิต 358 ยูนิต
เน้ือท่ีโครงการ 42-0-62.4 ไร่
แบบบ้าน 2 แบบบ้าน พ้ืนท่ีใช้สอย 141 – 165 ตร.ม.
TYPE A พ้ืนท่ีใช้สอย 141 ตร.ม. เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.ข้ึนไป 3 ห้องนอน,
  1 ห้องอเนกประสงค์, 3  ห้องน้ํา, 2 ท่ีจอดรถ 
TYPE B พ้ืนท่ีใช้สอย 165 ตร.ม. เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.ข้ึนไป 3 ห้องนอน,
  2 ห้องอเนกประสงค์, 3 ห้องน้ํา, 2 ท่ีจอดรถ
ส่ิงอํานวยความสะดวก
- Exclusive clubhouse พร้อม Fitness  และ สระว่ายน้ําระบบเกลือ
   แยกสระเด็ก และสระผู้ใหญ่
- สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ขนาดใหญ่  พร้อม Jogging track รอบสวนสาธารณะ 
Security
- ควบคุมการเข้า-ออก ระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย ด้วย VMS
   Security System พร้อม Double Gate
-  ระบบ CCTV ท่ี Main Gate และภายในโครงการ
- ภายในบ้านติดต้ังสัญญาณกันขโมยแบบ Magnetic Sensor ท่ีประตูหน้าต่าง
   ทุกบาน โดยจะแจ้งเตือนเจ้าของบ้านและส่งสัญญาณไปท่ีศูนย์รักษาความปลอดภัย

PROJECT
INFORMATION



ทาวน์โฮมในเซ็นทรัล ศักยภาพทําเลท่ีดีท่ีสุดในพิษณุโลก
ให้คุณเลือกใช้ชีวิตได้ทันสมัยกว่า

MASTER
PLAN



TYPE A
ทาวน์โฮม 2 ช้ัน ฟังก์ช่ันท่ีครบครันพร้อมสรรพสําหรับครอบครัวท่ีเร่ิมต้นใช้ชีวิต
ท่ีคิดมาอย่างพิถีพิถันแล้วถึงพ้ืนท่ีใช้สอยกว้าง ๆ ทุกห้อง ทุกช้ัน



ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2

พ้ืนท่ีใช้สอย 141 ตร.ม. เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
3 ห้องนอน, 1 ห้องอเนกประสงค์, 3 ห้องน้ํา, 2 ท่ีจอดรถFLOOR PLAN

TYPE A



ทาวน์โฮม 2.5 ช้ัน ฟังก์ช่ันบ้านเด่ียว สําหรับครอบครัวทันสมัย ครบครันท้ังความเป็นส่วนตัว
ห้องน้ําในห้องนอนทุกห้อง และความสุขกับพ้ืนท่ีส่วนรวมกับคนท่ีคุณรักกับห้องรับแขกกว้างๆ
พร้อมท่ีจอดรถขนาดใหญ่

TYPE B



ช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 1.5 ช้ันท่ี 2 ช้ันท่ี 2.5

พ้ืนท่ีใช้สอย 165 ตร.ม. เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
3 ห้องนอน, 2 ห้องอเนกประสงค์, 3 ห้องน้ํา, 2 ท่ีจอดรถFLOOR PLAN

TYPE B



บ้านอยู่สบาย

บ้านมีความสุข

บ้านปลอดภัย

SMART LIVING 

เชื่อใจได้ในมาตรฐานการสร้างที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุคุณภาพสูง
เพื่อบ้านที่อยู่สบาย
- ภายในบ้านเย็นสบาย ด้วยการติดต้ังฉนวนกันความร้อน
  และอิฐมวลเบา Q-Con กันร้อน กันเสียง
- ให้คุณสบายใจได้กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
   จาก COTTO และสุขภัณฑ์ COTTO

ความปลอดภัยของลูกบ้านคือส่ิงท่ีเราใส่ใจให้ความสําคัญ 
- ม่ันใจได้กับโครงการท่ีติดต้ังกล้อง CCTV 24 ชม.
   และก้ันประตูร้ัวใช้เข้า-ออกด้วย Pass Card
- อุ่นใจกับการตรวจตราโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย
   24 ชม.

เติมเต็มความสุขให้คุณและครอบครัวทั้งในวันน้ีและอนาคต
- ทําเลสะดวกสบายตอบไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วย
   ตําแหน่งที่ตั้งในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
- สุขกับทุกเมนูไร้กล่ินควันรบกวนไปห้องอื่นกับห้องครัวไทยแยกส่วน
- รองรับการต่อเติมในอนาคตกับลานซักล้าง ที่ลงเข็มอย่างแข็งแรง
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ถ.มิตรภาพถ.สิงหวัฒน์ แยกบ้านคลอง

ไป จ.อุตรดิตถ์ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก

บ้านในเมืองแห่งใหม่ใกล้ทุกจุดหมาย
เมืองใหม่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก ที่เป็นโลกใหม่ของการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพียงไม่ก่ีก้าวก็ช้อปปิ้งได้
เดินทางไปถนนสายหลัก ถนนสิงหวัฒน์ ถนนมิตรภาพ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกได้ง่าย รวดเร็ว สู่จังหวัดอื่นในภาคเหนือ
และท่าอากาศยานพิษณุโลก พร้อมรายล้อมด้วยโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง • โครงการศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง Logistics Hub Phitsanulok พื้นที่ขนาดใหญ่แห่งเดียว
    ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับการทําธุรกรรมด้านโลจิสติกส์

• เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก 100 m. ( 1 นาที)• สนามบิน พิษณุโลก  12 กม. ( 20 นาที)• วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 5 km (10นาที)• โรงพยาบาล พุทธชินราช 7.4 km (18 นาที)• โรงพยาบาล พิษณุโลก 7.4 km (18 นาที)• โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 15 km (20 นาที)• โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 6km(10 นาที)• สถานีรถไฟ พิษณุโลก 6.2 km (14นาที)

MAP



PRIVILEGE

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพ่ือลูกบ้านคนพิเศษเช่นคุณ
รับคะแนน The1 20,000 คะแนน 
ใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย
หน่ึงในสิทธิประโยชน์จาก CPN RESIDENCE FAMILY



NIYHAM BOROMRATCHACHONNANI
นิยาม บรมราชชนนี

ESCENT VILLE CHIANGRAI
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย

ESCENT PARK VILLE CHIANGMAI
เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่

ความมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บนศักยภาพทําเลที่ดีที่สุด
หลากหลายโครงการคุณภาพ โดย

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ESCENT RAYONG
เอสเซ็นท์ ระยอง

ESCENT VILLE CHIANGMAI
เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

* ภาพจริงบรรยากาศจำลอง

PHYLL PHAHOL 34
    ฟีล พหล 34

ESCENT NAKORN RATCHASIMA
เอสเซ็นท์ นครราชสีมา

ESCENT CHIANGMAI
เอสเซ็นท์ เชียงใหม่

ESCENT KHONKEAN
เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

ESCENT UBONRATCHATHANI
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี

* ภาพและบรรยากาศจำลอง

* ภาพและบรรยากาศจำลอง* ภาพและบรรยากาศจำลอง

* ภาพและบรรยากาศจำลอง * ภาพจริงบรรยากาศจำลอง * ภาพและบรรยากาศจำลอง

* ภาพและบรรยากาศจำลอง * ภาพและบรรยากาศจำลอง

* ภาพและบรรยากาศจำลอง * ภาพและบรรยากาศจำลอง



092 907 2153


