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Camcoll Newsletter
Back to school!
Editors’ talk
We are pleased to bring

you

the first issue of the Cambridge College (Thailand)
Student Newsletter for the 2016/2017 academic year. In
this issue you will find articles from CCT students
covering a range of topics relevant to the fall season.
We have three new writers this year: Ploy and Amp
from year 9, and Good from year 8. Come and check
out the journalism club for more information on how
you can contribute an article of your own!
Our student journalists have written about current and upcoming events at the school, and one of our students has
taken it upon herself to dig up a chilling tale about one of Halloween’s oldest traditions! We even have a special
guest interview for you in this issue. Articles have been written in both English and Thai so sit back, relax, and
enjoy reading our newsletter, courtesy of our talented new journalists!
Mr. Alex Duvall
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จดหมายขาว Camcoll Newsletter ในมือของทานเปนผลงานของนักเรียนจากชมรม Journalist Club ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดเปนป
แรกเพื่อสนองตอบความตองการของนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนฝกทักษะทางการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อ
ใหนักเรียนของเราเปนคนที่ “กาวมั่น รูทันโลก” Camcoll Newsletter ฉบับที่ 1 นี้มาในหัวขอ “Back to School” ซึ่งทางชมรมฯ
ไดรับเกียรติจาก แพทยหญิง อัญชลี ภูษงค เพื่อใหสัมภาษณเกี่ยวกับแนวคิดทั้งการเรียนและการทำงานในบทความ Our Special
Guest, นอกจากนั้นทานผูอานยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในบทความ What’s Up! และ
เรื่องราวที่นาสนใจของวันฮาโลวีน ปดทายดวยผลงานของนักเรียนของเราคะ
สุดทายนี้ Journalist Club ก็ขอฝากติดตาม Camcoll Newsletter ดวยนะคะและหากทานมีขอเสนอแนะใดๆ ทางเรานอมรับฟง เพื่อ
นำมาปรับปรุงแกไขผลงานของเราใหดีที่สุดคะ
คุณครู ปรารถนา ประทานพรทิพย
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TAKE FOR GRANTED AND
APPRECIATION

OUR SPECIAL GUEST

WHAT’S UP!

STUDENTS’ CORNER
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Take for Granted and
Appreciation
Living in a world that is becoming
increasingly materialistic, a feeling of
uneasiness and foreboding is never
far away.
Whilst fully understanding that in order to survive we have
to move on, continuously progress, develop and build on
what has already been established, this does nothing to
quell my anxiety.
Yes, technology is amazing
and its benefits are endless, however, I feel that we have
become pampered and spoilt, which gives genuine concern
as to what kind of society there will be in the future. We
acquire things far too easily and don’t appreciate the time,
expense, thought or effort that has gone into what we are
given, or even giver. As Dr. Amnuay Tapingkae, succinctly
put it when he visited us quite recently, “We get, get, get
and then forget.” True words were never spoken.

“taking
for granted syndrome” kicks in again, switching us off to the
real value of our blessings.
Following closely behind is our lack of appreciation.
Everyone in the world loves to receive acknowledgement of
their efforts. Appreciating someone or something is an art,
which has to be regularly practiced in order to improve.

It has come to the point where we take health care,
education and even our own existence for granted.

Some people only use •appreciation words’ in order to urge
other people into carrying out effective and fruitful results.
Thus it is essential to learn how to genuinely appreciate
everything and everybody. Appreciation can be used
anywhere at any time. If someone has done something for
you, then it is your fundamental human duty to praise that
person. This is an essential, basic quality that we all should
possess. Appreciating someone’s efforts is an act that
proves your character and shows what kind of person you
really are. Therefore it is necessary to improve yourself by
showing genuine appreciation wherever and whenever the
opportunity arises.

“Try to appreciate
everything and everyone,
and you will see the
positive changes for
yourself.”
This is what I call the “taking for granted syndrome”, our
tendency to switch off the value of the good things in our
lives. We often fail to appreciate the full value of our
health, of the people we love, of our peace, freedom and
prosperity, and the very fact that we are alive at all. We
sometimes only realize the value of these things when
they’re taken away from us. If we become seriously ill, or
experience poverty, at these times, we tell ourselves, “If
only I were healthy again”, or “If only I had more money,
then I’ll definitely be happy!”. If we’re fortunate enough to
have good health and money returned to us again, it is only
then we go through a short period of genuine appreciation.
But this is generally only temporary. After a short while, the

If appreciation is used sincerely, benefits are definitely
assured. Try to appreciate everything and everyone, and
you will see the positive changes for yourself. If you follow
the basic rule to treat everyone as you wish them to treat
you, it will enhance both your lives. And finally, don’t take
life and good health for granted, as it can change in an
instant, and sometimes not for the better.
Mr. John Hughes
Director of Academics
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เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทโนโลยีเขามาในชีวิต ผมเองก็เขาใจวาผม
จำเปนจะตองปรับตัวเพื่อมีชีวิตอยูตอไป ทั้งที่เทคโนโลยีทำใหชีวิต
สบายขึ้น แตการพัฒนาอยางไมสิ้นสุดกลับทำใหผมรูสึกไมสบายใจ
จริงอยูที่เทคโนโลยีนั้นล้ำสมัย มีประโยชนมากมาย แตผมกลับรูสึก
วาตนเองเริ่มโดนปรนเปรอจนเสียคน ทำใหผมเริ่มกลับมาคิดถึง
สังคมในอนาคตวาจะเปนเชนไร เมื่อเด็กรุนใหมไดสิ่งตางๆมาอยาง
งายดายจนไมรูสึกเสียดายเวลา, คาใชจาย, ความคิด หรือความ
พยายามที่พวกเขาไดลงทุนไปกับสิ่งเหลานั้น แมแตตัวผมเองหลาย
ตอหลายครั้งก็ลืมไปวาเราไดสิ่งดีๆอะไรมาในชีวิต และที่สำคัญที่สุด
เราเริ่มลืมวาใครใหสิ่งเหลานี้กับเรา เชนเดียวกับที่ ดร. อำนวย ทะ
พิงคแก ไดกลาวไวในการเยี่ยมโรงเรียนของเราวา “เราไดรับ ไดรับ
และไดรับ จากนั้นก็ลืม” (We get, get, get, then, forget.) นั่นเปน
ความจริงที่ไมมีใครไดพูดถึง

แท จ ริ ง แล ว มนุ ษ ย ทุ ก คนต อ งการให ค นรั บ รูถึ ง ความพยายามของ
ตนเอง แตเมื่อเราขาดความรูสึกขอบคุณเราจำเปนจะตองฝกฝนการ
ชื่นชมและขอบคุณสิ่งตางๆในชีวิต ความรูสึกขอบคุณนั้นเสมือนงาน
ศิลปะที่ตองอาศัยการฝกฝน
“คำชื่นชม” เปนเพียงถอยคำบอกกลาวผูคนที่ประสบความสำเร็จ
เราชื่นชมเมื่อเราเห็นผลงานของเขา แตอาจหลงลืมชื่นชมเมื่อเขา
พยายาม การชื่นชมทุกคน ทุกสิ่งรอบตัวถือเปนการขอบคุณอยาง
แทจริง เราสามารถรูสึกขอบคุณไดทุกเวลา เมื่อใครทำอะไรใหกับคุณ
คุณก็ควรจะรูสึกขอบคุณคนคนนั้น เรื่องนี้เปนสิ่งสำคัญและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่มนุษยพึงกระทำ เพราะสิ่งนั้นเปนการแสดงให
ผูคนรับรูวาคุณเปนคนแบบไหน

เรากลายเปนคนที่ใชชีวิตกับสิ่งที่ไดมาอยางงายดาย เชน สุขภาพที่ดี,
การเรียน และสังคมที่ดี โดยไมคำนึงวาสักวันสิ่งเหลานั้นอาจหายไป

“จงรู ้สึ ก ขอบคุ ณ ทุ ก สิ ่ง ทุ ก อย่ า ง และ

ทุ ก คน แล้ ว คุ ณ จะรั บ รู ้ถึ ง ความ
เปลี ่ย นแปลงในทางที ่ดี กั บ ตั ว คุ ณ เอง ”

ผมจึงหวังวานักเรียนของผมจะปรับพฤติกรรมและรูสึกขอบคุณทุก
คน, ทุกที่, ทุกเวลาเมื่อมีโอกาส

ความรูสึกนี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกวา “taking for granted
syndrome”, เปนการที่เราเริ่มปดสวิตชที่บอกคุณคาของสิ่งดีๆที่เรา
มีอยู ในขณะที่เราใชชีวิตโดนคิดวาสุขภาพ, คนที่เรารัก, สันติสุข,
เสรีภาพ, ทรัพยสินตางๆ เปนของตายที่ตองอยูกับเราเสมอไป จน
ไมทันไดตระหนักถึงคุณคาที่แทจริงของมัน จนกระทั่งวันหนึ่งที่สิ่ง
เหลานั้นถูกพรากไปจากเรา หากเราตองปวยหนัก หรือยากไรกระทัน
หัน จะไดแตคิดวา “ถาหากฉันสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง” หรือ “ถา
หากฉันมีทรัพยสินมากมายอีกครั้ง ฉันคงจะมีความสุข” เมื่อถึงเวลา
นั้นเราถึงจะเขาใจวาสิ่งที่ตนเองไดครอบครองนั้นมีคาเพียงใด และ
เฝารอจนถึงวันที่เราไดสุขภาพหรือทรัพยสินคืนมาคงจะมีความสุข
อยางแทจริง

หากเราไดขอบคุณหรือชื่นชมอยางจริงใจ เราจะเห็นถึงประโยชนของ
มัน จงรูสึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอยาง และทุกคน แลวคุณจะรับรูถึง
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับตัวคุณเอง มีคำสอนเรื่องกฎพื้นฐาน
ของการใช ชี วิต นั่น คื อ “จงปฏิบั ติตอ ผูอื่น อยา งที่คุ ณ หวัง ให เ ขา
ปฏิบัติกับคุณ” เมื่อคุณเริ่มขอบคุณคนอื่นอยางจริงใจในที่สุดคุณจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา และของตัวคุณเอง
Mr. John Hughes
Director of Academics

“Taking for granted syndrome” ทำใหเราปดการรับรูถึงพระพร
หรือความโชคดีที่เราไดมา
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Our Special Guest

Author:
Miss Kanjanapron
Poompuang
(Good) Year 8

If you ask the students about the dream job, one of the popular
job could be “a doctor”.

Camcoll Newsletter get an honoured from Dr. Unchalee Poosong, the obstetrician from Kanuwalailak Hospital,
Kampaengpech to share her experience both in study and work.
Camcoll: Good Evening, could you please introduce
yourself?

Camcoll: I have heard that in this major you have to
make incisions on dead people. How did you feel the
first time you worked a dead body?

Dr. Unchalee: I’m Dr. Unchalee Poosong, the obstetrician
from Kanuwalailak Hospital, Kampaengpech

Dr. Unchalee: At first I was scared because I needed to
practice making incisions on dead bodies. But after I started
I became more comfortable and could do the work
perfectly.

Camcoll: How long have you been an obstetrician?
Dr. Unchalee: After 2002, I studied obstetrics and have
been working from 2009, It’s 8 years.

Camcoll: What was your greatest challenge during your
working years?

Camcoll: When you studied med-science, was the
experience is the same as what you had expected?

Dr. Unchalee:
Everyday
is
challenging for me
because life is
precious, and I must
do all that I can to
preserve it.

Dr. Unchalee: Yes, it was, I thought my studies would be
very difficult, and I was right. Moreover, being doctor, you
need to have a good responsibility.
Camcoll: When you became an obstetrician, what kind
of work do you have to do?

Camcoll: And the
last question, what
advice would you
like to give to any
prospective
medical students?

Dr. Unchalee: The work of an obstetrician is very
challenging. I have many responsibilities such delivering
babies and performing ultrasounds. Delivering babies is
especially hard because I must be careful not to harm the
child or mother.

“…You must ask yourself if
you are prepared to help
others and if you will be
happy in such a difficult
job...”

Dr. Unchalee: This
is a great
profession, but you
must be responsible
and willing to
sacrifice for your job. You must ask yourself if you are
prepared to help others, and if you will be happy in such a
difficult job.

Camcoll: What was your greatest challenge during your
studies?
Dr. Unchalee: The most difficult moment during my studies
was delivering a baby for the first time. I was very scared
but everything worked out fine.

Camcoll: Thank you very much
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Our Special Guest
ËÒ¡¾Ù ´ ¶Ö § ÍÒªÕ ¾ ·Õ è¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹ËÅÒÂ¤¹ã½è ½Ñ ¹ Ë¹Ö è§ ã¹¹Ñ é¹ ¤§¨ÐäÁè ¾é ¹ ÍÒªÕ ¾ á¾·Âì

วันนี้ Camcoll Newsletter ไดรับเกียรติจากแพทยหญิง อัญชลี ภูษงคสูตินารีพทยประจำโรงพยาบาลขานุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อแบงปนประสบการณการเรียนและการทำงานใหกับผูอาน Camcoll Newsletter คะ
Camcoll: สวัสดีคะ กอนอื่นรบกวนคุณหมอแนะนำตัวเองใหผู
อาน Camcoll NEwsletter ซักนิดคะ

Camcoll: กูดไดยินมาวาการเรียนแพทยจะตองไดผาอาจารย
ใหญ ตอนคุณหมอพบทานครั้งแรกรูสึกอยางไรบางคะ?

พญ. อัญชลี: สวัสดีคะ คุ ณหมอชื่อ แพทยหญิง อั ญชลี ภูษงค เปน
สู ติ น ารี แ พทย ประจำโรงพยาบาลขาณุ ว รลั ก ษณ บุ รี จั ง หวั ด
กำแพงเพชรคะ

พญ. อัญชลี: ตอนแรกรูสึกกลัวนะ เพราะผีกับคนตายคอนขางที่จะ
คลายกัน แตวาพอไดพบทานและลงมือผาตัด ณ เวลานั้นก็ไมมีความ
กลัวอีกตอไป แตถาถอยออกมาไดเห็นหนาทาน ความกลัวก็ยังคง
อยู แตคุณหมอจะตองแยกใหไดวานี่คือการเรียน เราเรียนกับทาน
อาจารยใหญก็คือคนที่ใหความรูไมใชผี แตถาอยูขางนอกหองผาตัด
ผีก็คือผี มนุษยเราก็ยังคงจะตองกลัวอยูดี

Camcoll: คุณหมอประกอบอาชีพแพทยมานานเทาไหรคะ?
พญ. อัญชลี: หลังจากป 2545 คุณหมอไดเรียนตอประเภท
สูติศาสตร และทำงานตั้งแตป 2552 รวมระยะเวลาทำงาน 8 ป

Camcoll: และเมื่อถึ งชวงทำงาน คุณหมอเจอความทาทายอะไร
บางคะ?

Ca m c o l l : ก า ว แ ร ก ที่ ค ุ ณ ห ม อ ได เ รี ย น เ ข า เ รี ย น ค ณ ะ
แพทยศาสตร รูสึกวาเหมือนกับที่คิดไวไหมคะ?

Camcoll: หากพูดถึงคำวาหมอสูตินารีแพทย เรามักจะคิดถึงแค
การฝากทองทำคลอด และการตรวจภายใน แตแทจริงแลวคุณ
หมอตองทำอะไรบางคะ?

พญ. อัญชลี: ความ
ท า ยทายที ่ สู ง สุ ด ของ
อาชีพแพทยคือ ความ
รับผิดชอบ เพราะทุก
ชี วิ ต มี ค วามหมายเท า
กันหมด ทุกๆนาทีตอง
มาลุ  น ว า เราสามารถ
ยื้อ ผูป ว ยไว ไ้ ด น านแค
ไหน

พญ. อัญชลี: สาขาสูตินารีแพทยเปนสาขาที่ทาทายนะคะ เราจะตอง
รับผิดชอบในดานตางๆ เชน คนที่มาตลอด คนที่ทอง และเด็กๆทุก
คน รวมไปถึ ง การผ า ตั ด คลอดเช น กั น ซึ่ง เป น ความท า ทายพอ
สมควร คุณหมอก็จะตองคิดวาระหวางการผาตัดจะเกิดเหตุการณ
อะไรไดบาง จะมีเหตุการณตื่นเตนมากนอยแคไหน แตอยางไรก็ตาม
วิชาที่คุณหมอเรียนมา และประสบการณตางๆก็ทำใหเราพรอม และมี
แผนในการรองรับเหตุฉุกเฉิน

Camcoll: สุดทายนี้
รบกวนคุณหมอฝาก
ข อ คิ ด ให ท า นผู  อ า น
C a m c o l l
Newsletter โดย
เฉพาะนักเรียน CCT
ดวยคะ

Camcoll: ขออนุญาตยอนกลับไปในชวงเรียนมีเรื่องอะไรที่คุณ
หมอรูสึกวาทาทายมากที่สุดคะ?

พญ. อัญชลี: ถานองๆคนไหนที่สนใจเรียนสาขาวิชาชีพนี้ คุณหมอ
มองวาเปนสาขาที่ดีมากในระดับหนึ่ง ขอใหนองๆตระหนักวาผูที่
ประกอบอาชีพนี้จะตองเสียสละสูงมาก และตองมีความรับผิดชอบสุง
ดังนั้นใหถามตนเองวาจะมีความสุขไหม หากเรามีความสุขกับมัน รัก
ในวิชาชีพ และพรอมที่จะดูแลคนอื่น อาชีพแพทยก็จะทำใหคุณมีความ
สุขกับการทำงานได

พญ. อัญชลี: เปนไปตามที่คาดไว โดยเฉพาะที่คิ ดวาคงจะเรียนหนัก
และก็หนักจริง โดยเฉพาะในชวงการเรียนจะตองมีการขึ้นเวรจึงทำให
ความรับผิดชอบของตัวคุณหมอเองก็มากขึ้นเชนกัน

พญ. อัญชลี: การผ าตัดคลอดนี่แหละที่คุณหมอกลัว และมองวาเปน
เรื่องที่ทาทายมาก เพราะไดรับฟงประสบการณจากรุนพี่วาจะเกิดอะไร
ขึ้นบาง แตเมื่อถึงเวลาที่จะตองลงมือปฏิบัติจริง คุณหมอก็สามารถ
ทำไดและสำเร็จลุลวงไปอยางดี และนั่นจึงเปนสาเหตุที่ทำใหคุณหมอ
เลือกเรียนสาขาสูตินารีแพทย

“...ÍÒªÕ¾á¾·Âì¨ÐµéÍ§àÊÕÂÊÅÐÊÙ§
ÁÒ¡ áÅÐµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
ÊÙ§ ´Ñ§¹Ñé¹ãËé¶ÒÁµ¹àÍ§ÇèÒ¨ÐÁÕ
¤ÇÒÁÊØ¢äËÁ...”

Camcoll: ขอขอบพระคุณคุณหมอมากคะ
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What’s up!

Welcome back teachers and students to Cambridge College (Thailand) in the
academic year of 2016. The new year will bring changes for all of us.
equivalent qualification from British curriculum to Thai
curriculum. Also we discussed the requirements Key Stage
3 and IGCSE. Moreover, we have to test in IELTS and IGCSE,
and also complete a volunteer activity too (^_^). The
important thing for Year 9 and Year 11, is to find something
that you love, and do a final project before finishing school.
This project will help you develop your interests and
perhaps help you to decide what you wish to study in
university.

This Camcoll Newsletter would like to welcome our new
teachers and staff. We have T. Alex Duvall (English), T.
Gergely Kiss (Citizenships, History, and Geography), T.Dochia
Bodron (Mathematics), and T.Deon Brown (Business and
Accounting)

To develop reallife skills, this year CCT
has clubs (^ O ^) for
students every Tuesday
and Thursday at
15.40-16.30. Students
will enhance their
knowledge outside of
class and develop
their interests.

Sadly for all thai people, king Bhumibol Adulyardej (King
Rama IX) passed away. This Camcoll Newsletter would like
to pray to King Bhumibol ascend to the greatest nature of
heaven and watchover us. Hopefully King Bhumibaol will be
our king again in the next life.Thus, Halloween and Loy
Crating Day will ne cancelled, and the Sports Day will move
to next term.

On 28th of October there
meeting,and it is for parents to get
scores which we tested on the 12th
Camcoll Newsletter wished that the
their midterms.

Also it is time to
say goodbye to
T.Dift. However
welcome T.Mint,
and she will be
the
new
administrator
instead of T.Dift.
In addition, T. Bew will help with administrator
and assist T.Zhang in Chinese class too. Hopefully our new
teachers and staff will enjoy themselves during this school
term.

was a parents
CCT students Mid-term
- 14th of October. This
best for all students on

Lastly this Camcoll Newsletter would like to end with a
surprise for Key Stage 3 which is a field trip! (>_<) Sound
fun? What’s Up! would like to say goodbye and see you
again in the next Camcoll Newsletter.

In case you forgot, on 5th September 2016 which was the
first day of term 1. We had a parents meeting to help
everyone understand about our teaching system, and the
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What’s up!

¢Íµé Í ¹ÃÑ º ¤Ø ³ ¤ÃÙ áÅÐà¾× èÍ ¹¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹¡ÅÑ º ÊÙ èÃÑ éÇ âÃ§àÃÕ Â ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ à ¤ÁºÃÔ ´ ¨ì ¤ÍÅàÅ¨ (»ÃÐà·Èä·Â) ã¹»Õ ¡ ÒÃ
ÈÖ ¡ ÉÒ 2559 ¤è Ð àÁ× èÍ ¢Ö é¹ »Õ ¡ ÒÃÈÖ ¡ ÉÒãËÁè Âè Í Áà¡Ô ´ ¡ÒÃà»ÅÕ èÂ ¹á»Å§ áµè ·Ø ¡ ¡ÒÃà»ÅÕ èÂ ¹á»Å§Âè Í Áà¡Ô ´ ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò·Õ è
äÁè Ë ÂØ ´ ÂÑ é§ ¤è Ð
การเทียบวุฒิของหลักสูตรอังกฤษมาหลักสูตรไทย รวมไปถึงการแจง
ขอกำหนดเพื่อจบชวงชั้น Key Stage 3 และ IGCSE ซึ่งนอกจากการ
วัดผลทางวิชาการ เชน การสอบ IELTS หรือ IGCSE แลว ยังมีการทำ
กิจกรรมจิตอาสา และที่สำคัญที่สุดนักเรียน Year 9 และ 11 จะตองหา
สิ่งที่เราชอบหรือรัก และทำเปนโครงงานจบชวงชั้น (Final Project) เพื่อ
จะไดรูวาเราโตขึ้นอยากเปนอะไร จะไดเปนแนวทางในการเลือกคณะใน
ระดับมหาวิทยาลัย
และเพื่อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให

Camcoll Newsletter ฉบับนี้ขอตองรับคุณครูและเจาหนาที่ใหมทุกทาน
ทั้ง Mr. Alex Duvall คุณครูวิชาภาษาอังกฤษ, Mr. Gregerly Kiss

รอบดาน ปการศึกษานี้ CCT ไดจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู (Club) ใน

คุณครูวิชา Citizenships, History และ Geography, Ms. Dochia
Bodron คุณครูวิชาคณิตศาสตร และ Mr. Deon Brown คุณครูวิชา

ทุ ก วั น อั ง ค า ร แ ล ะ พ ฤ หั ส เ ว ล า
15:40 - 16:30 น. เพื่อเสริมสราง
การเรี ย นรูน อกห อ งเรี ย น และ

Business Studies และ Accounting

พั ฒ นานั ก เรี ย นตามความสนใจ
ของตน ตอนนี้โรงเรียนของเรา

เนื่องดวยเหตุการณที่ทำใหน้ำตาทวมผืนดินไทย เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตดวยพระอาการสงบ

มี 5 club ด ว ยกั น นั ่ น คื อ

สิริพระชนมพรรษา 89 ป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทางโรงเรียนจึง
ยกเลิกกิจกรรมรื่นเริงรวมถึงงานฮาโลวีน และเลื่อนงานกีฬาสีไปเปน
เทอมหนา

Chinese Club, Journalist Club, Art
Club, Sports Club และ Music Clubและสุดทายนี้เมื่อวันที ่ 28

ขาพระพุทธเจา Journalist Club นอมรำลึกถึงพระ

ตุลาคม 2559 มีการประชุมผู ปกครองเพื่อใหผูปกครองรับผลการ
เรียนกลางภาค และมีโอกาสพูดคุยกับคุณครูผูสอนและคุณครูประจำชั้น

มหากรุณาธิคุณ ขอเปนขารองพระบาททุกชาติไป

หวังวาทุกคนจะไดเกรดที่ตองการนะคะ

นอกจากนั ้ น เราก็ ถึ ง
เวลาร่ ำ ลาคุ ณ ครู ดิ ฟ
เจ า หน า ที่ฝ า ยธุ ร การ

Camcoll Newsletter ขอจบดวยความลับสุดยอดและนับเปนความโชค
ดีของ KS3 เพราะเราจะไดทัศนศึกษากันคะ นาตื่นเตนใชไหมคะ?

และปรบมื อ ต อ นรั บ

สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ What’s Up แลวพบกันใหมใน Camcoll
Newsletter ฉบับหนาคะ

คุ ณ ค รู มิ ้ น ท เ จ า
ห น า ที ่ ธุ ร ก า ร ค น
ใหมของเรา รวมไป
ถึ ง คุ ณ ค รู บิ ว ที ่
นอกจากจะชวยงานดานธุรการ
แล ว ยั ง เป น ผูช ว ยจาง เหล า ซื อ ในวิ ช าภาษาจี น อี ก ด ว ย Camcoll
Newsletter หวังวาคุณครูและเจาหนาที่ทุกทานจะมีความสุขกับการ
สอนระหวางที่อยูโรงเรียนของเรานะคะ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันเปดเทอมนั้น ทางโรงเรียนได
จัดการประชุมผูปกครองเพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน,
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Flash Cooking class
Happy Halloween! You may
hear the phrase “Trick or
Treat” or “guising” traditions,
it began in the Middle-Ages,
children and sometimes
poor adults would dress up
in the Halloween costumes
g
n
u
and go around the door to
r Che
Jennife
door begging for food and
money in exchange for songs and prayers.
Today Camcoll Newsletter brought you this interesting
Halloween treat recipe which is easy to do, healthy and
yummy!

3. Line 8 white mini-marshmallows up as teeth on top of
the peanut butter.
4. Place another apple slice on top with peanut butter side
facing down to make an apple slice •sandwich’.

4

These scary-looking smiles can be made up in a flash. We
used red apples for lips and stuck our “teeth” which is
mini-marshmallows with the creamy peanut butter.

3

Ingredients:
‣ 2 red apples, quartered and core removed

Notes:

‣ 4 tbs peanut butter, smooth

‣ You may brush the apple slices with lemon juice to
prevent them turning brown.

‣ 100 g mini-marshmallows.

‣ You could use crunchy peanut butter if you want your
•teeth’ to look gnarly and unbrushed.

Method:
1.

Take an apple quarter and slice in lengthways in half
and then half again.

1

Voila

2
2. Spread each slice of apple on one side with peanut
butter.

Jennifer Cheung, Halloween Teeth, www.kidspot.com.au
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another contract which was the devil couldn’t interrupt
him for another 10 years.

When Halloween is coming

Have you ever wondered why the pumpkin is a
symbol of Halloween?

Finally, when Jack was dead, the
heaven refused him nor the hell
since they had done the promise
not to take Jack spirit with them.
As a reuslt, Jack’s spirit
wandered in the earth. People
were afraid of Jack so they
carved the turnip to be a
very ugly demon and put
the coal inside to terrify
Jack.
Jack

Consequently, the carving of the pumpkin was a
beginning of the tale of Irish people that is about some
man called “Jack O’Lantern”
People have been carving the pumpkin into a lantern for
centuries. When Jack was still alive, his name was “Stingy
Jack”. One day he decided to invite many devils to get
drunk together but he was a stingy man so he tried to
avoid paying for the drink. So he told the devils to
transform themselves into the coins. So after he had paid,
the devil can turn back to themselves, in this case they
could have the free drink.

cross

tern S

pirit

Then, when Irish moved to
America, they brought this custom with
them. However, they couldn’t find the turnip there, they
used pumpkin instead. From then, the carved pumpkin
became the symbol of Halloween.

The trick seems to be genius and success but when the
devils transformed to be the coins, Jack accidentally put
the coin in his pocket where there was silver cross. With
the power of that silver
cross, the devil couldn’t
turn back to their former
body.

Stingy Jack was carving the

O’Lan

So Jack told the devil that
he would help it, but, it had
to do the contract with him
; (1) The devil couldn’t
interrupt Jack for 1 year
and (2) When Jack was
dead, the devil couldn’t
take his spirit away. The
devil agree and Jack let it go.

Turnip

n

’Lanter

Jack O

Necross, เปิดตำนาน Halloween รู้จักผี Jack O’Lantern!!, http://
www.online-station.net/entertainment/story/145

However, after a year, Jack tricked the devil again, he told
the devil to get the fruit from the tree, While the devil was
climbing the tree, Jack craved the cross at the trunk of
that tree. So the devil couldn’t go down. Jack gave it
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บังคับให้ปีศาจสัญญากับเขาว่าจะไม่มาร
บกวนกับเขาอีกเป็นเวลา 10 ปี

เมื่อถึงเทศกาลฮาโลวีน

ท่านผู้อ่านหลายๆท่านคงนึกถึงการแต่งตัวแฟนซีเป็นภูตผี
ปีศาจ หรือการที่เด็กๆพากันออกไปเดินเคาะประตูตามบ้านเพื่อขอ
ขนมหวาน หรือที่พูดในภาษาอังกฤษว่า “Trick or treat?” ทว่ายัง
มี สั ญ ลั ก ษณ์ อี ก อย่ า งหนึ ่ง ซึ ่ง สำคั ญ และเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องวั น
ฮาโลวีนนั่นก็คือผลฟักทองสีส้มผลใหญ่ เจาะเป็นรูปหน้าตาน่ากลัว
ข้างในมีไฟส่องสว่าง ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวันฮาโลวีน
ต้องมีฟักทอง?

ในที่สุดเมื่อแจ็คเสียชีวิตลง
วี ร กรรมของเขาก็ ท ำให้ ส วรรค์ ไ ม่
ยอมรับดวงวิญญาณของเขา และ
เมื่อจะลงนรกเหล่าภูติผีปีศาจก็ไม่
ยอมรั บ ดวงวิ ญ ญาณของเขา
เช่ น กั น เพราะเคยทำสั ญ ญา
ต ก ล ง กั น ไ ว้ แ ล้ ว ท ำ ใ ห้
วิญญา
ณของ
วิ ญ ญาณของแจ็ ค ยั ง คงวน
Jack O
’Lante
rn
เวี ย นอยู่บ นโลกมนุ ษ ย์ และ
ปรากฏกายยามค่ ำ คื น ที่มี แ สงสว่ า ง
จากการเผาถ่ายหิน โดยแจ็คได้ใส่ถ่านหินไว้ในหัวผัก
ที่ชื่อว่า Turnip ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆหัวไชเท้าแต่เป็นทรงกลมสีม่วง
โดยผู้ค นจะแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ ต่ า งๆให้ มี รู ป ร่ า งน่ า เกลี ย ดวางไว้ ที่
หน้าต่างหรือประตู เพื่อขับไล่วิญญาณของแจ็ค รวมไปถึงวิญญาณ
สัมภเวสีต่างๆ

ผู้คนมากมายต่างพากันแกะสลักฟักทองเป็นตะเกียงในวัน
ฮาโลวีนมาหลายศตวรรษแล้ว ซึ่งการแกะสลักฟักทองนี้มีจุดเริ่มต้น
จากนินทานของชาวไอริชเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า “แจ็คจอม
ตระหนี่” หรือ “Jack O’Lantern”
เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อตอนที่แจ็คมีชีวิตอยู่ เขาชื่อว่า Stingy Jack
เกิดนึกสนุกไปชวนภูติผีปีศาสมาดื่มสุราร่วมกัน แต่กลับตระหนี่ไม่
ยอมจ่ายค่าเหล้านั้น จึงออกอุบายให้เหล่าปีศาจแปลงร่างเป็น
เหรียญเพื่อที่ตนจะนำไปจ่ายค่าเหล้า และบอกเจ้าปีศาจว่าเมื่อเขาจ่าย
เงินไปแล้วให้เจ้าปีศาจแปลงร่างกลับดันเดิม พวกเขาจะได้ดื่มสุรากัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ต่ อ มาเมื ่อ มี ก ารค้ น พบทวี ป
อเมริกา ผู้คนย้ายถิ่นฐานจาก
ยุโรปไปที่นั่นเป็นจำนวนมาก
และพวกเขาได้ จ ำประเพณี
ต่ า งๆรวมถึ ง การแกะสลั ก
ผั ก ผลไม้ เ ป็ น รู ป Jack
O’Lantern มาด้วย แต่
เนื ่อ งจากลู ก Turnip
เ ป็ น ผั ก ที ่ ห า ย า ก ใ น
ำ
ท
ip
n
r
Tu
สหรัฐอเมริกา พวกเขา
ที่ใชลูก
antern
L
’
O
k
Jac
จึงใช้ฟักทองซึ่งเติบโต
ได้ ดี ใ นช่ ว งนั ้น มาแกะสลั ก นั บ
ตั้งแต่นั้นมาผลฟักทองที่แกะเป็นรูป Jack O’Lantern
จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนนั่นเอง

อุ บ ายนี ้ดู เ หมื อ นจะฉลาดล้ ำ
และน่าจะประสบความสำเร็จ แต่
เมื ่อ ถึ ง เวลากลั บ เกิ ด เรื ่อ งผิ ด
พลาด เพราะเมื่อเจ้าปีศาจแปลง
ร่างเป็นเหรียญแล้ว แจ็คก็รีบ
เก็ บ ใส่ ก ระเป๋ า แต่ ก ลั บ เผลอใส่
รวมไปกั บ กางเขนเงิ น ทำให้
ปี ศ าจไม่ ส ามารถคื น ร่ า งเดิ ม
ของตนได้
เมื ่อ เห็ น ดั ง นั ้น แจ็ ค จึ ง ตกลง
กับเจ้าปีศาจว่า (1) จากนี้ไปเจ้า
Stinky Jack แกะสลักไมกางเขน
ปีศาจห้ามมายุ่งกับเขาเป็นเวลา 1
ปี และ (2) เมื่อเขาตายไปห้ามเจ้า
ปีศาจมารับวิญญาณของเขาเด็ดขาด เมื่อปีศาจตกลงแจ็คก็ปล่อย
เจ้าปีศาจไป แต่พอครบ 1 ปี แจ็คก็หลอกลวงปีศาจอีกครั้ง โดยให้
ปีศาจปีนไปเก็บผลไม้ ขณะที่ปีศาจกำลังปีนต้นไม้อยู่นั้น แจ็คก็รีบ
สลั ก ไม้ ก างเขนที่โ คนต้ น ไม้ เมื่อ ปี ศ าจลงจากต้ น ไม้ ไ ม่ ไ ด้ แจ็ ค ก็

Necross, เปิดตำนาน Halloween รู้จักผี Jack O’Lantern!!, http://
www.online-station.net/entertainment/story/145
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Students’ Corner

Master Siradanai
Thanoi (Bas)
Year 9

Every month, we will choose one of the best students’ work and show in this column. This month we have the letter to
United Nation from Master Siradanai Thanoi, year 9 student. This is a part of Religious Education subject.

Dear T

he Sec

retary

Instruction: Conduct some research in to the history of
the administration of Jerusalem, use the information you
collect and your own judgement to write a letter to the
Secretary General of the UN with your recommendations
for the city, Should it be an international city?
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