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ลกัษณะบา้นของเรา 
 
บา้นของเราก่อสร้างเป็นบา้นสไตลรี์สอร์มีระเบียงบา้นยืน่ออกมา ซ่ึงมีความปลอดภยัมาก 
ประกอบกบัการมีสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเอ้ือต่อการศึกษา ส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้พกั ลกัษณะตวับา้นแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 
1.สวนทางเขา้ 2. ระเบียงสวน และ 3. สนามหลงับา้น 

 

 
 

ผูดู้และและการใหบ้ริการของเรา  
ท่านสามารถมัน่ใจไดเ้ม่ือบุตรหลานของท่านมาพกัท่ีเรา 
เน่ืองจากเรามีผูดู้แลบา้นท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัและเจา้ของบา้นคุณครูผูห้ญิงท่ีเคยมีประสบเ
ป็นครูโรงเรียนในสงักดักระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลานานหลายปีและปัจจุบนัยงัท างานดา้นการศึกษาดว้ยการเป็นติวเตอร์ใ
หก้บันกัเรียนอีกดว้ย นอกจากน้ีเรายงัมีบริการเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีพกัอาศยั 
ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือและดูแลในดา้นการเตรียมอาหารใหรั้บประทานทุกวนั 

บริการซกัรีดและท าความสะอาดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีเคร่ืองปรับอากาศ, Wi-Fi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงดว้ยระบบใยแกว้น าแสง, 
ระบบทีวแีละระบบโทรศพัทมี์การติดตั้งใหพ้ร้อมใชง้าน   

นอกจากน้ีบา้นพกัของเรายงัเคยไดรั้บความสนใจจากส่ือโทรทศันท์อ้งถ่ินเขา้มาถ่ายท ารายการ 
ภาพยนตห์นงัสั้นซ่ึงเราก็ยนิดีท่ีแบ่งปันสถานท่ีในบา้นของเราใหที้มงานไดถ่้ายท าดว้ยเช่นกนั. 

 
* ขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาคลิกลิงค์十字路口, Ep 5: https://www.youtube.com/watch?v=xFmoK1pPzXU) 
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 สถานท่ีตั้งของเรา 
 

บา้นพกัของเราตั้งอยูท่ี่ใจกลางของเมืองทางฝ่ังตะวนัออกของสิงคโปร์พ้ืนเขตแมค็เฟอร์สนั (Macpherson area); 
สถานท่ีน้ีจะเรียกวา่ เขตล่ีฉี (Lichi) ถนนเซนเน็ต (Sennett) 
เป็นท่ีเงียบสงบและผอ่นคลายซ่ึงในพ้ืนท่ีแห่งน้ีจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีส าหรับเชิงพานิชยเ์ลย 
 

 
 

เพียงแค่ 10-12 นาทีคุณจะสามารถเขา้ถึง Potong Pasir สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT และ เพียง 15 นาทีท่ีจะมาถึง Raffles 
Place, ศาลาวา่การและสถานท่ีใจกลางเมืองอ่ืน ๆ ไดโ้ดยรถไฟ 
สะดวกเพราะใชเ้วลาเพียง 2 นาทีเดินไปท่ีป้ายรถเมลท่ี์ใกลท่ี้สุดซ่ึงจะตรงไปยงัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT Aljunied 
เพียงแค่ 5 สถานีเท่านั้น, นอกจากน้ียงัมีรถบสัซ่ึงมีเสน้ทางวิง่ไปยงัหลายสถานท่ีทัว่เกาะ เช่น ศาลาวา่การ Raffles Place, 
Bugis, Aljunied, Kallang, Lavendar, กนู, Tai Seng ฯลฯ 
 
 

Potong Pasir MRT 

Macpherson 

MRT 

Woodleigh MRT 

Mattar MRT 

Tai Seng MRT 

Wishfulfilling 

Homestay & 

Guardian 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 

 

สถานท่ีแห่งน้ีมีความสะดวกมากมาย เช่น เดินเพียง 2 นาทีเพื่อไปยงัซูเปอร์มาร์เก็ต 24 ชัว่โมง, ตู ้ATM (POSB, OCBC 
ยโูอบี), ร้านอาหาร, คลินิก, ร้านคา้, สนามเด็กเล่นและพ้ืนท่ีออกก าลงักาย ... ฯลฯ 
 

 

      
 

 

นอกจากน้ียงัมีความหลากหลายของอาหารและตวัเลือกการพกัผอ่นหยอ่นใจเช่นโรงภาพยนตร์ทัว่เขตเซนเน็ต(Sennett) ,หา้
งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีของเรา; NEX หา้งสรรพสินคา้ NEX, ปายา่ เลอบาร์ สแควร์ (Paya Lebar 
Square)และหา้งสรรพสินคา้แมค็เฟอร์สนั ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการในเร็ว ๆ น้ีดว้ย 
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นอกจากน้ีสถานท่ีของเรายงัใกลก้บั Potong Pasir Community Club 
ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีมีหลกัสูตรและโปรแกรมท่ีน่าต่ืนเตน้ส าหรับนกัเรียนท่ีสนใจ หอ้งสมุดและสระวา่ยน ้ า 
ก็มีใหบ้ริการซ่ึงใชเ้วลาเดินทางเพียงไม่ก่ีป้ายรถเมล ์
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีการศึกษา  (Schools around) 

 

สถานท่ีของเราน้ีอยูใ่กลก้บัโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมากมาย เช่น โรงเรียนประถมซีดาร์ โรงเรียนมธัยมหญิงลว้นซีดาร์ 
ก็ใชเ้วลาเดินเพียง 3 นาที เน่ืองจากสถานท่ีของเรานั้นอยูใ่กลก้บัป้ายรถเมลเ์พียง 2 นาที 
นกัเรียนจะสะดวกสบายเป็นอยา่งมากในการเดินทางไปศึกษาในโรงเรียน ต่างๆ ดงัน้ี. 
 

• โรงเรียนประถมศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาซีดาร์, โรงเรียน Maris Stalla High, 
โรงเรียนประถมศึกษาแมค็เฟอร์สนั, โรงเรียน Canossa คอนแวนต,์ หมู่บา้นเซนตแ์อนดรู, โรงเรียนประถมศึกษา 
Bendemeer, โรงเรียนประถมศึกษา YangZheng เป็นตน้ 

• โรงเรียนมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษาหญิงลว้นซีดาร์,โรงเรียน มาริ Stalla ไฮน์, โรงเรียนเกยล์งั, 
โรงเรียนแมค็เฟอร์สนัและหมู่บา้นเซนตแ์อนดรู 

• วทิยาลยัจูเนียร์: หมู่บา้นเซนตแ์อนดรู, เซรางก,ู 
• โรงเรียนนานาชาติ: โรงเรียนนานาชาติออสเตรเลีย, โรงเรียนสแตมฟอร์ด อเมริกนั 

และโรงเรียนเจมส์คุกซิมส์ไดรฟ์วทิยาเขต 
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การดูแลและเอาใจใส่ของเรา มีอะไรบ้าง (Care giving and what is included) 

 

เราใหก้ารดูแลใหบุ้ตรหลายของท่านเขา้พกักบัเรา ... 
 

• เป็นผูป้กครองใหก้บันกัเรียนท่ีไปโรงเรียน 
• ใหค้วามช่วยเหลือในขั้นตอนการลงทะเบียนและเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียน 
• สอดส่องดูแล และท าการตรวจสอบทางวชิาการ / ทางอารมณ์และร่างกายเป็นความเป็นอยูใ่หเ้ป็นอยา่งดี 
• เขา้ร่วมเป็นผูป้กครองโรงเรียน / การประชุมผูป้กครอง 
• การมีส่วนร่วมของครูในกรณีท่ีจ าเป็น 
• การใหก้ารสนบัสนุนท่ีจะ ICA 

 
ทีบ้่าน... 

• อาหารเชา้อาหารกลางวนัและอาหารเยน็และผลไม ้
• การก ากบัดูแลการบา้น 
• บริการซกัรีดและรีดผา้ 
• ท าความสะอาดบริการท าความสะอาดหอ้งพกั 
• ท่ีพกัพร้อมเคร่ืองปรับอากาศและพดัลม 
• หอ้งการศึกษากบัสถานท่ีไวทบ์อร์ด 
• ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
• สายโทรศพัทใ์นพ้ืนท่ี 
• ความเร็วสูงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
• พกัสมองกบัรายการทีว ี
• การเฉลิมฉลองวนัเกิด 
• รูปแบบการเรียนการสอนกบัผูส้อนมีประสบการณ์ถา้จ าเป็นในการ 

 

นอกจากนีท้ีบ้่าน ... 
• รูปแบบการขนส่งรถรับส่งไปโรงเรียน 
• รับประทานอาหารปกติออกและกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 
• นอกสถานท่ี (เช่นศูนยก์ารคน้พบปิกนิก, ศูนยว์ทิยาศาสตร์ ... ฯลฯ ) 
• น าบุตรหลานของท่านไปพบแพทยใ์นกรณีท่ีจ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
• การสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ตวัอยา่ง: การเยีย่มชมหอ้งสมุดกีฬาและเกมวา่ยน ้ านอกสถานท่ี, 
เยีย่มชมสถานท่ีทางศาสนา ... ฯลฯ 
• การประยกุตใ์ชส้งัคมเยีย่มชมผา่นส าหรับผูป้กครอง (VISA) 
• รับท่ีสนามบิน 

 
 



 
7 Wishfulfilling Homestay & Guardian 

 

ภาพบา้นพกัของเรา (Home pictures) 

 

ทางเขา้ท่ีมีน ้ าพ ุและพ้ืนท่ีพกัผอ่นเพื่อคลาย     พ้ืนท่ีครัวแหง้ 

     
 

ภายในห้องนัง่เล่นมีทีวี LED และระบบเคร่ืองเสียง   และ เปียนโน 

     
               
    บนัไดเพ่ือข้ึนไปชั้นบน     ระเบียงหนัหนา้ไปทางพระอาทิตยข้ึ์น 
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Bedroom & toilet ห้องนอนและห้องน ้า     ห้องเรียน 
            

       
 
     Toilet      Study room 

        
 

 

เดินเพียง  2 นาที เท่านั้นก็จะไปถึงแหล่งต่างๆดงัน้ี ... (Within 2 minutes walk, there are...) 

 
Eateries with variety for food                           ATMs, clinic, photocopy shop 
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24 hours supermarket                                      Bus stop direct to Aljunied MRT and city area 

        
 
Park 

      
 
 
Fitness corner                                                      Playground                                                
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Cedar Primary & Cedar Girls Secondary in the same area 

 
 
 

----------------THANK YOU ------------------ 
 

 


