
My experience at  
Truro school 
ประสบการณ์คนไทยหนึ่งเดียวในโรงเรียน high 

school ของอังกฤษ มาดูกันว่าจะรอดไม่รอด!

School life 
 พูดถึงเรื่องเรียน ทุกคนคงอยากรู้ว่าที่นี่เรียนกันอย่างไร 

คือถ้าเรียน GCSE แบบทิว ก็จะมีวิชาบังคับ กับเลือก มีวิชา

หลากหลายมากๆ เช่น Drama , Design and technology or 

Computer Science etc. วิชาที่ไทยไม่มีก็จะประมาณนี้ เข้ามา

ลองเดี๋ยวก็จะรู้เองค่า ลอง

สอบถามทางโรงเรียนดูค่ะ 

 ห้องเรียนแต่ละ

ห้องมีประมาณ 15-30 คน

บวกลบ คือจะไม่เกินไป

กว่านี้ค่า เพราะครูในห้อง

ดูแลทั่วถึงมากๆ เนื้อหาก็

ไม่ได้ง่ายกว่าไทยมากนะคะ 

มันค่อนข้างจะลงลึกในเรื่อง

ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง 

make sense ค่ะ และที่ชอบเลยก็ที่โรงเรียน มี Facilities ครบ

มาก คือถ้าสมมุตทำการทดลอง คือทุกคนจะได้ทำ เครื่องมือมา

เต็ม เป็นของจริงมาเลยอะค่ะ แล้วพวก สนามกีฬา สาย sport 

แบบทิว ชอบมากๆ คือถ้าใครชอบเล่นกีฬาต้องชอบชัวร์ๆเพราะ

ทีครบมาก สระว่ายน้ำ ฟันดาบ มีทั้งสนาม football rugby 

hockey netball basketball กว้างแบบสุด มีทั้ง indoor และ 

outdoor ใหญ่แบบอลังมาก มี fitness เล่นฟรีตลอด อุปกรณ์

ครบมาก คือถ้าจะเพาะกายก็ไม่ต้องไปไหน อารมณ์นั้น ฮ่าๆ ลืม

บอกไปค่ะ ของ GCSE จะมี คาบสองคาบติด ให้เล่นกีฬาแข่งกัน 

ชื่อคาบว่า games ซึ่งก็จะมีให้เราลงต่างกันไปแต่ละเทอม อย่าง

ทิวลง badminton 1st term และ basketball 2nd term 

สายกีฬาคือต้องถูกใจแน่นอนค่า

ถ่ายกับ Tamara เพื่อนสนิทใน 
Daily student

อันนี้กับ Leah เพื่อนชาว 
Austria

Sunday activity พาไปขี่ม้า 
รอบๆ valley สวยมากๆ

Sunday activity นั่งเรือไปสวนกับหอศิลป์ ชา กับ scone 
อร่อยมากๆ ถ่ายรูปกับกระจกกับเพื่อนๆมาฝากกัน



 สวัสดีค่า หนูชื่อ ธนพร ลุมพิกานนท์ เรียก

สั้นๆก็ ทิวลิป ค่ะ ตอนนี้ทิว เรียนอยู่ fifth form หรือ 

year11 ของอังกฤษ อยู่ที่ Truro School UK ค่า 

เป็น boarder อยู่ที่โรงเรียนค่ะ หรือนักเรียนใน

นั่นเอง

Life in Boarding house (activity) 
 เสาร์อาทิตย์เราทำอะไรกัน? เราจะมีวันฟรี 1 วัน ให้
ทำงาน ไปเดินเล่นในเมือง 
ไปเข้าgym หรือทำอะไรก็ได้ 
แล้วอีกวันก็จะเป็น 
weekend activity ที่ผ่าน
มาไป เล่นมาเยอะมาก เช่น 
lasertag ice-skating 
climbing or shopping ก็มี
นะคะ ที่ผ่านมาไฮไลท์สุดๆก็ 
Boarder Christmas Party 
เต้นกันแบบสุดมาก แต่งก็
สุดเช่นกัน ทั้งผู้ชายผู้หญิง

เลยจัดเต็มหมด ก็จะมี 
meal เล็กๆร่วมกัน 
เอาจริงก็ไม่เล็ก ใหญ่
เลยแหละ กินไม่หมด 
แฮะๆ จากนั้นก็ 
party time ค่าอันนี้
เป็นรูปส่วนหนึ่งที่เรา
ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ

Life in Boarding house 
  มีหลายๆคนถามทิวเยอะมาก ทำไมไม่ไปอยู่ Host 
อยู่หอมันดียังไง ทำอะไรก็ต้องเป็นเวลา ไม่อึดอัดหรือไง 
หลายคำถาม พุ่งเขามา แต่ที่ทิวอยู่มันไม่เหมือนหอเลย 
เหมือนมันคือบ้านอีกบ้านนึงเลยแหละ 

 แน่นอนค่ะ เรื่องแรกคนในหอ คนในหอของทิว วัน
แรกที่เข้ามา ทุกคนยิ้มให้ ถามว่ามาจากไหน ไม่รู้อะไรถาม
ได้นะ ประทับใจมาก แล้วก็คิด เออไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
นะ ตอนนี้เขาก็ยังคง nice มาตลอด สนิทกันมากขึ้นอีกด้วย 
ส่วนเรื่อง อึดอัด ไม่เลยแหละ เขาทำให้เราอบอุ่นเหมือนอยู่
บ้าน ถึงเวลาจะค่อนข้างจำกัด แต่มันก็เป็นส่วนนึงที่จะช่วย
ให้เรา manage ตัวเองให้ดีขึ้นด้วย

Fri”end” ไม่ end แน่นอน ! 
 มาต่อกันที่เรื่องสำคัญของวัยรุ่นเรากันเลย เรื่อง

เพื่อนนี่เอง เพื่อนๆ หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะ

กังวลเรื่องเพื่อนซะส่วนใหญ่  เขาเหยียดเราไหม? เขาtreat 

เราเท่าเทียมกับ local people ไหม? บอกเลยว่าไม่ค่ะ 

เพื่อนที่นี่ขอเรียกว่า daily student นะคะ แรกๆก็จะไม่

ค่อยคุยกันเท่าไหร่  เพราะนะ แน่นอนยังไม่สนิทกัน ซักพัก

พอสนิทกันเท่านั้นแหละ เขาก็ชวนไปทานข้าว เข้ากลุ่ม

อารมณ์นี้ และที่ชอบเลยคือ เขาให้เกียรติเรา เช่น ถ้าเราไม่

ชอบอะไรเขาก็จะแบบเออไม่พูด ไม่แกล้ง อะไรประมาณนี้

แหละค่ะ เหมือนพอสนิทกันแล้ว ฝรั่งเขารักเพื่อนมากๆ + 

แคร์มากด้วย ทิวรู้สึกและสัมผัสได้ฮ่าๆ  

 อีกเรื่องเลย คือจากที่เป็นมากับตัว คุณพ่อคุณแม่จะ

ค่อนข้างห่วง เรื่องเสียคนซะส่วนใหญ่ ฮ่าๆ ซึ่งเรื่องเพื่อนก็

คงจะเป็น fact สำคัญต่อเรื่องนี้เช่นกัน แต่หนูคิดว่าไม่นะคะ 

เพื่อนหนูมี party ทุกสัปดาห์ ในนั้นก็แบบรู้จักกันทั้งระดับ 

ไปบ้านใครบ้านหนึ่ง แต่ในนั้นเกรดที่ออกมาล่าสุดก็ A B 

หรือบางครั้งก็ A* กันเกือบทุกคน ตอนเรียนเขาก็ตั้งใจเรียน

กันมาก เปลี่ยนกันเป็นคลละคนจากคืนวันศุกร์เลยแหละค่ะ  

 ที่จะบอกเลยคือ ทิวรู้สึกว่า เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับ

ตัวเราเอง ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เรารับ

บมือไม่ไหวแน่นอนค่ะ อีกอย่างเลยคือ ทางหอก็ไม่ให้ออก

จากหอช่วงดึกๆอยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่หายห่วงได้เลยค่ะ คุม

ไม่ได้ โรงเรียนคุมให้ค่า ฮ๋าๆ


