
The Trust Condo Ngamwongwan (เดอะ ทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน) 
 

 

 

คอนโดตกแตง่พร้อมอยู ่32 ชัน้ สาธารณปูโภคครบครัน ติดถนนงามวงศ์วาน หา่งรถไฟฟา้สถานีศนูย์ราชการ 800 เมตร จาก Q House 

ประเภทท่ีอยู ่: คอนโด 

สถานท่ีตัง้ : ถ.งามวงศ์วาน (ใกล้ซอยงามวงศ์วาน ซอย 2) หา่งสถานีรถไฟฟ้าศนูย์ราชการ 800 ม. 

ลกัษณะอาคาร : คอนโดมิเนียม สงู 32 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 

จ านวนยนิูต : 1,280 ยนิูต 

ขนาดที่ดิน : 4-3-59.2 ไร่ 

รูปแบบที่พกัอาศยั : Studio (23.40-24.20 ตร.ม.), 1 Bedroom (29.30-30.00 ตร.ม.) 

จ านวนที่จอดรถ : 398 คนั 

เฟอร์นิเจอร์ : Fully Furnished 

พืน้ท่ี : 23.40-30.00 ตร.ม. 



ราคาเร่ิมต้น : 1,940,000 บาท 

ราคาสงูสดุ : 2,400,000 บาท 

ราคาเฉลี่ย / ตร.ม. : ุุ64,000 บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
สระวา่ยน า้ระบบเกลือ กว้าง 16 ม. ยาว 29 ม., ฟิตเนส, สวนพกัผ่อนลอยฟ้า, Access card ใน

การเข้าออกอาคาร, ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชม., กล้องวงจรปิดรอบโครงการ 

สร้างเสร็จประมาณ : สิงหาคม 2558 

เวป็ไซต์ : www.theconfidence.co.th  

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ ากดั  

โทร : 086-817-4430, 02-580-2888 

Zone : งามวงศ์วาน ปากเกร็ด แคราย แจ้งวฒันะ รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ 

รถไฟฟา้ใกล้เคียง : 
1. MRT สายสีม่วง สถานีศนูย์ราชการนนทบรีุ 
2. MRT สายสีชมพ ูสถานีศนูย์ราชการนนทบรีุ 

จดุขึน้ลงทางดว่น: ทางดว่นศรีรัช ขัน้ท่ี 2 

สถานท่ีใกล้เคียง : 
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เซน็ทรัล รัตนาธิเบศร์, พนัธ์ุุทิพย์, ศนูย์ราชการ นนทบรีุ, วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี ศรีธญัญา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theconfidence.co.th/
http://homezoomer.com/zoomer_projects.php?dev=16


ท าเลและการเดินทาง : 

 

แผนท่ีตัง้จากทางโครงการครับ โครงการตัง้อยูบ่นถนนงามวงศ์วาน บริเวณแยกแครายฝ่ังขามุง่หน้าถนนรัตนาธิเบศร์ 

 

 



บริเวณโดยรอบอาคารสว่นใหญ่เป็นตกึออฟฟิส อาคารส านกังาน โดยตกึท่ีติดกบัตวัอาคารจะเป็นออฟฟิสของราชบรีุการไฟฟา้ (พืน้ท่ีสีฟา้) 

และ โชว์รูมขายมอเตอร์ไซค์สงู 8 ชัน้ (พืน้ท่ีสีเหลือง) ถดัจากโชว์รูมมอเตอร์ไซค์ไปจะเป็นคอนโดมิเนียมสงู 26 ชัน้ (พืน้ท่ีสีน า้เงิน) แตต่รงนีจ้ะมี

ซอยกัน้อยูก่่อนครับ ดจูากพืน้ท่ีโดยรอบสว่นใหญ่แล้ว วิวส าหรับคอนโด เดอะ ทรัสต์ งามวงศ์วานนีก้็จะเป็นวิวตกึและเมืองซะสว่นใหญ่ โดย

ถ้าจะดีหน่อยควรสงูกวา่ชัน้ 8 ขึน้ไปครับ เน่ืองจากมีออฟฟิสท่ีสงู 8 ชัน้อยูข่นาบข้าง และสงัเกตที่เส้นสีชมพคูรับ หากวิ่งลงทางด่วนมาเข้าตวั

โครงการเพียง 550 ม.เท่านัน้ถือวา่สะดวกครับ 

 

 

มาดกูารเดินทางให้เหน็ภาพมากยิ่งขึน้ครับ เราเร่ิมจากด้านหน้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

 



 

ขบัตรงมามุง่หน้าแครายครับ ผา่นทางดว่นมา 

 

 

หลงัจากนัน้ให้ชิดซ้ายเหมือนจะเลีย้วไปสะพานพระราม 5 ครับ ชะลอๆนะครับใกล้จะถงึแล้ว 



 

 

เราจะเหน็ปา้ยบอกทางเดอะ ทรัสต์ งามวงศ์วาน 

 

 



ถงึแล้วครับ เลีย้วซ้ายเข้าไปเลย 

 

 

ด้านหน้า Sale Office 

 



 

โครงการก่อสร้างไปได้ประมาณ 30% แล้วครับ (ก.พ. 57) ก าลงัสร้างโครงสร้างถงึชัน้ท่ี 16 จากทัง้หมด 32 ชัน้ 

ผงัโครงการ : 

 



มาดผูงัรวมของตวัโครงการกนับ้างครับ ตวัตกึหนัหน้าไปทางถนนนัน้จะเป็นทิศเหนือ ตวัตกึวางแนวลกึเข้าไปด้านใน พืน้ท่ีชัน้ 1 เป็นสว่นของท่ี

จอดรถบางสว่น และเป็นพืน้ท่ีร้านค้ามีทัง้หมด 6 ห้อง ด้านในสดุของพืน้ท่ีถกูจดัเป็นสวนสว่นกลางส าหรับชัน้นี ้บริเวณแนวรอบก าแพง

โครงการก็จะเป็นตลอดแนวเช่นกนั ชัน้ 2-4 จะเป็นท่ีจอดรถนะครับ 

 

 

มาท่ีชัน้ 5 จะเป็นสว่นของ Facilities ครับ มีสระวา่ยน า้ ฟิตเนส สวนพกัผ่อน และมีห้องพกับางสว่นอยูช่ัน้นีเ้ช่นกนั ใครอยูช่ัน้นีก้็จะได้ใช้ 

Facilities ได้สะดวกหน่อยและได้ใกล้ชิดกบัสวนธรรมชาติมากขึน้ แตอ่าจจะต้องแลกกบัความไมส่ว่นตวัเลก็น้อย เน่ืองจากคนก็จะมาใช้

บริเวณนีก้นัเยอะครับ 

 



 

ชัน้ 6-7 แปลนก็จะคล้ายกบักบัชัน้ 5 นะครับ เพียงแตจ่ านวนห้องจะเพิ่มขึน้มาเน่ืองจากไมโ่ดนพืน้ท่ีของสว่น Facilities และก็จะได้อยูใ่นชัน้ท่ี

สงูขึน้มาหน่อย และห้องแบบ Studio (ห้องสีเขียว) สว่นใหญ่จะอยูท่ี่ชัน้ 5-7 นีค้รับ 

 



 

ชัน้ 8-9 นีห้้องฝ่ังทิศตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็น 1 bedroom ครับ (ห้องสีฟา้) ตา่งจากชัน้ 5-7 ท่ีจะเป็นห้อง Studio 

 



 

ชัน้ 10-12 ก็จะเหมือนชัน้ 8-9 ครับ ต่างแคห้่องมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้จะเป็น 1 bedroom 

 



 

ชัน้ 14-21 นี ้ห้องแบบ Studio จะมากขึน้ทางฝ่ังทิศตะวนัตกครับ เน่ืองจากทิศนีจ้ะคอ่นข้างร้อน การวางผงัจงึต้องน าห้องขนาดเลก็ท่ีมีราคา

ต ่าลงมาช่วยในการขายครับ 

 



 

ชัน้ 22-29 ตา่งจากชัน้ 14-21 ในสว่นของแปลงมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จาก Studio เป็น 1 bedroom 

 



 

ชัน้ 30-32 ตา่งจากชัน้ 22-29 ตรงการวางสลบัแบบห้องทางด้านทิศตะวนัตก 

 



 

มาดท่ีูแปลนห้องกนับ้างครับ แบบห้องจะมีทัง้หมด 2 แบบคือ Studio (23.40-24.20 ตร.ม. ขึน้อยูก่บัต าแหน่งของห้อง) และ 1 bedroom 

(29.30-30.00 ตร.ม. ขึน้อยูก่บัต าแหน่งของห้อง) มาดท่ีู Studio กนัก่อนครับ จริงๆแล้วแบบนีท้างเดอะ ทรัสต์วางแปลนมาได้คอ่นข้างให้

ความรู้สกึเหมือน 1 bedroom ได้ดีครับ เน่ืองจากมีการแบง่สดัสว่นฟังก์ชัน่ของห้องได้อยา่งดี เข้าไปจะเจอห้องนัง่เลน่ก่อน ครัวและห้องน า้อยู่

ด้านขวามือ ลกึเข้าไปเป็นห้องนอน มีระเบียงอยู่ตอ่จากสว่นครัวออกไป 

 



 

สว่นแบบ 1 bedroom นัน้สว่นครัวและรับประทานอาหารจะอยูด้่านหน้าครับ เพื่อปรับฟังก์ชัน่ของระเบียงให้สามารถอยูต่ิดกบัห้องนัง่เลน่เพ่ือ

รับวิวและรับลมได้ดีขึน้ ลองเลือกดคูรับ อนันีแ้ล้วแตค่นชอบ 

 

 

ซมูโชว์รูม : 

 



 

ภายใน Sale Office มีแปลนแยกเป็นชัน้ให้ลกูค้าดเูลยครับ จิม้เลือกห้องได้เลย 

 

 



โมเดลอาคาร สีของตกึใช้สีขาวเป็นสีพืน้ตดัด้วยสีน า้ตาลและเทาเข้ม ตกึวางตวัแนวเหนือ-ใต้ เป็นทิศท่ีรับลมได้ดีครับ แตห้่องอีกฝ่ังนงึ (ทิศ

ตะวนัตก) จะโดนแดดบา่ย คอ่นข้างร้อนนิดหน่อยครับ 

 

 

ทางเดินรถสามารถวนรถได้รอบอาคาร 

 



 

สระวา่ยน า้บริเวณชัน้ 5 รับวิว Infinity Edge 

 

 

คราวนีพ้ามาดหู้องตวัอยา่งทัง้ 2 แบบกนัครับ เร่ิมท่ีแบบ Studio 23.6 ตร.ม. 



 

 

เข้ามาเจอสว่นนัง่เลน่ก่อนครับ พืน้ท่ีระยะหา่งระหวา่งโซฟาถงึทีวีไมแ่คบมาก 

 

 



โซฟาที่แถมมาให้ตามนีเ้ลยครับ ขนาดความยาว 2-3 ท่ีนัง่ ถ้ายาวกวา่นีอ้าจจะดแูน่นเกินไปครับ ชัน้วางของสีขาวทางโครงการก็แถมให้ 

 

 

แผงทีวีมีชัน้วางทีวีให้ตามรูป ยกเว้นทีวีและของตกแตง่ 

 



 

สว่นของเตียงนอน บริเวณนีถ้้าหากต้องการให้ห้องรู้สกึเหมือน 1 bedroom ก็สามารถกัน้โดยใช้กระจกหรือหน้าบานมาตกแตง่ได้ครับ แต่เตียง

น่ีโครงการไมไ่ด้แถมให้ครับ 

 



 

เคาน์เตอร์ครัวได้ตามนีค้รับ ยกเว้นเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

 



 

โต๊ะทานอาหารภายในครัว แถมให้ส าหรับ 2 ท่ีนัง่ 

 



 

ภายในห้องน า้ เลือกใช้สีกระเบือ้งออกโทนเทาด า ดโูมเดิร์น สขุภณัฑ์ใช้ของ Victor 

 



 

บริเวณ Shower ไมไ่ด้แถมกระจกกัน้อาบน า้ให้นะครับ 

 



 

อา่งล้างหน้าท่ีให้มา อาจดมีูท่ีวางของน้อยไปหน่อย 

 



 

ชกัโครกดีไซน์สวยดีครับ 

 



 

มาดหู้อง 1 bedroom กนับ้าง (29.6 ตร.ม.) 

 

 

เข้ามาทางด้านซ้ายจะเป็นเคาน์เตอร์ครัว ด้านขวาเป็นโต๊ะทานอาหาร ถดัเข้าไปถงึจะเป็นสว่นนัง่เลน่และระเบียงครับ 



 

 

เคาน์เตอร์ครัวและโต๊ะทานอาหาร ถ่ายจากมมุนัง่เลน่ให้เหน็พืน้ท่ีท่ีชดัเจนครับ ทางโครงการให้เฟอร์นิเจอร์ตามท่ีเหน็ครับ ยกเว้น

เคร่ืองใช้ไฟฟา้และของตกแตง่ 

 



 

บริเวณโซนนัง่เลน่ ให้โซฟา โต๊ะกลาง ชัน้วางทีวี ตามภาพครับ 

 

 

อีกมมุนงึของห้องนัง่เลน่ ขนาดก็ถือวา่ไมแ่คบจนเกินไป 



 

 

ภายในห้องน า้ของแบบ 1 bedroom นีจ้ะสงัเกตเหน็วา่บริเวณชกัโครกจะถกูแยกออกมาเป็นสดัสว่น ซึง่ถือวา่ดีครับ แยกฟังก์ชัน่ใช้งานโดยไม่

ต้องรอกนัเข้าห้องน า้ คนนึงสามารถปลดทกุข์ ในขณะที่อีกคนสามารถอาบน า้ได้ และประโยชน์อีกอยา่งคือบริเวณชกัโครกจะไมเ่ปียกจากการ

อาบน า้ 

 



 

ภายในห้องนอน ดขูนาดแล้วถือวา่ไมเ่ลก็มากครับเม่ือเทียบกบัคอนโด 30 ตร.ม. 

 



 

ตู้ เสือ้ผ้าท่ีโครงการแถมมาให้ 

 

สรุป by Homezoomer : 

โครงการเดอะ ทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน ตัง้อยู่ติดถนนงามวงศ์วานฝ่ังมุง่หน้าถนนรัตนาธิเบศร์ ซึง่เป็นท าเลท่ี ณ ตอนนีมี้สิ่งอ านวย

ความสะดวกคอ่นข้างครบ ไมว่า่จะเป็นห้างสรรพสินค้า (เซน็ทรัล รัตนาธิเบศร์, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน) สถานศกึษาก็มี

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี หรือจะเป็นศนูย์ราชการก็อยู่คอ่นข้างใกล้ แตอ่าจจะยงัขาดพวก

โรงพยาบาลใหญ่ๆอยูบ้่างครับ และจะมีโครงการรถไฟฟา้สายสีมว่งและชมพ ูซึง่เป็นโครงการในอนาคตวิ่งผา่นบริเวณหน้าโครงการ

เลย จะหา่งจากสถานีศนูย์ราชการ 800 ม. ซึง่จะเดินไปก็ไมไ่ด้ไกลจนเดินไมไ่ด้ครับ การเดินทางโดยรวมแล้วคอ่นข้างสะดวก สามารถ

เลือกใช้บริการรถสาธารณะได้ง่าย 



การออกแบบนัน้ การวางตวัตกึเป็นแนววยาวในทิศเหนือ-ใต้นัน้ จะท าให้ได้รับลมท่ีคอ่นข้างดี แตท่ิศตะวนัตกอาจจะร้อนอยูบ้่าง 

อาคารโดยรอบตวัคอนโดนัน้สว่นใหญ่สงูประมาณ 8 ชัน้ ซึง่ควรเลือกห้องที่อยู่สงูกวา่ชัน้ 8 ขึน้ไปครับ วิวจะได้ไม่รู้สกึอดึอดัมาก การ

ออกแบบตวัห้องนัน้จดุเด่นเลยคือการแบง่สดัสว่นท่ีคอ่นข้างลงตวั และไมท่ าให้แตล่ะโซนดแูคบและอดึอดัจนเกินไป วสัดท่ีุให้มาก็

ตามมาตรฐานคอนโดครับ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ 

ระบบรักษาความปลอดภยัก็ตามมาตรฐานคอนโดสว่นใหญ่ครับ ใช้ Access Card ในการเข้าออกอาคารและเฉพาะชัน้ มีรปภ.ตลอด 

24 ชม. และกล้องวงจรปิดรอบโครงการ 

โดยรวมแล้วเม่ือดท่ีูท าเล ราคาเฉลี่ย 64,000 บาท/ตร.ม. และได้ Fully Furnished บวกกบัจะมีโครงการรถไฟฟา้ผา่นหน้าโครงการใน

อนาคต ต้องถือวา่น่าสนใจทัง้ผู้ ท่ีก าลงัหาที่อยูอ่าศยัในโซนงามวงศ์วาน และผู้ ท่ีซือ้เพ่ือการลงทนุ ราคาน่าจะสงูขึน้ได้ไมย่ากใน

อนาคตครับ 

 


