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BTCL Committee’s Message  

เน่ืองจากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 ที่ก าลงัแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วและยงัไมมี่ยา
รักษา รวมทัง้ยงัไมมี่วคัซีนส าหรับโรคนี ้ ทางโรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษีมีความ
กงัวลวา่นกัเรียนและผู้ปกครองจะมีความเสี่ยงในการติดเชือ้ ไมว่า่จะจากการเดินทาง 
หรือจากสถานที่ตา่ง ๆ ในโรงเรียน ดงันัน้ ทางโรงเรียนฯ จงึตดัสินใจปิดการเรียนการ
สอนที่โรงเรียนลงชัว่คราว แตย่งัคงพยายามให้มีการเรียนตอ่เน่ืองโดยใช้ช่องทางอ่ืนๆ 
เชน่ ทางกลุม่ไลน์ หรือทางอีเมล์ เป็นต้น โรงเรียนฯ จะเปิดในภาคเรียนที่ 2 ได้หรือไม่
นัน้ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์วา่ปลอดภยัหรือไม ่ซึ่งทางโรงเรียนฯ จะแจ้งตอ่ไป  

 

Due  to  the virus COVID - 19  situation,   the  committee   has  

concerns about the risk of infection to students,   teachers and 

parents.   Accordingly  we  have  decided to close the school for 

the time being. We still operate our teaching through other 

methods such as Line group  or email.  We will monitor the situa-

tion closely and let everyone know about next term, please try to 

follow all the news on the school website and Facebook. 

Warm regards, 

Committee 

e-Newsletter 2020 Term 1 
จดหมายขา่วอเิล็กทรอนิกส ์

โรงเรยีนภาษาไทยวดัพทุธรงัษ ี2020 เทอม 1  

btclschool@gmail.com  BTCL School 

0417 449 373 www.btclschool.com  
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  28th Summer Project    
BTCL  28th Summer  Project    operated from 23rd  
December  2019   to 25th  January  2020  with   
cooperation of the Center for the Promotion of 
Thai Language  and   Culture, Department  of   
Education, Chulalongkorn University and BTCL 
School.  The project had seven  experienced   
teachers selected by the department, comprising 
four Thai language, two music and one dance 
teachers, as follows: Miss Warunee Thonglang, 
Pha In Plang  Vittaya School, Loei. Miss  Nisathorn 
Kongmongkol,  Phaikwang  Vittayakhom  School, 
Prayao.  Mr Warawoot Onsanit,  Anurachprasith,   
Nonburi. Miss Supaporn Chimpreeda, Petchaboon 
Vittaya, Petchaboon. Mr Thanapat Thongpubal, 
Wang Pon Vittaya, Loei. Mr Kasem Srivichai,  Cha-
lermprakiet Somdej  Pra  Srinakarin,  Payao.  Mr 
Manunchai   Putthaprasert, Wat Nawamintra-
chutis, Boston, USA. Seventy-three  students    
attended the project.  Besides attending classes, as 
usual the students  also participated in a lot of  
interesting activities such as performing at Bud-
dharangsee Temple in Annandale for the new year 
celebration, gratitude day, sport day, teacher day, 
offering of food to monks and chanting. We also 
took part in the activity to raise money for Bud-
dhathama Temple, Wisemans Ferry which was 
destroyed by the bush fire. On Graduation day, 
25th January 2020, at Cyprus Community Club, 
Stanmore, the Thai Consul Sareeya Punyadee 
granted certificates to students and volunteer  
teachers. Many  distinguish guests   attended  the  
ceremony  such as Mr. Michael Christodoulou, CEO 
of NSW Federation of Community Language 
Schools Inc, Mr. Albert Vella,  Advisory Board 
Member  of Multicultural NSW,   Ms Lucia Johns, 
President  of  NSW Federation of  Community  
Language Schools and  Ms Hilary Hughes, Principal  
of  NSW  School of  Languages.  All   students  per-
formed what they had learnt from the project to 
guests and parents, demonstrating their ability in 
Thai language,  music  and  dance. Lunch  was  
donated by the RoyThai Consulate, Sydney, Khun 
Malee Sila from This is Thai Restaurant, Camden 
and Khun Mongkholchai Kowsomboon.  We would 
like to thank everyone who helped to make this 
project successful. 

โครงการภาคฤดูร้อน ครัง้ที่ 28 
โครงการภาคฤดรู้อน โรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษี ปีที่ 28 ด าเนินการระหวา่ง 23 ธันวาคม 2019 - 25 มกราคม 2020 
โดยเป็นความร่วมมือกนัของโครงการของศนูย์สง่เสริมการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในตา่งประเทศ คณะครุ

ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
โรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษี ทางคณะ
ครุศาสตร์ได้ท าการคดัเลือกและสง่ครูผู้มี
ความรู้ความสามารถมาสอนใน
โครงการฯ นีร้วม 7 ทา่น แบง่เป็นวิชา
ภาษาไทย 4 ทา่น ดนตรีไทย 2 ทา่น และ
นาฏศิลป์ไทย 1 ทา่น ได้แก่ นางสาววรุณี  
ทองแลง โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.
เลย นางสาวนิศาธร  กองมงคล โรงเรียน
ฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา นายวทุธา

ฤทธ์ิ ออ่นสนิท โรงเรียนอนรุาชประสิทธ์ิ จ.นนทบรีุ นางสาวสภุาภรณ์ ฉิมปรีดา โรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยา จ.เพชรบรูณ์ 
นายธนะพฒัน์ ทองภบูาล ครู โรงเรียนวงัโพนงาม
วิทยา จ.เลย นายเกษม  ศรีวิชยั โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระ
ราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี จ.พะเยา นายมนญัชยั   พทุธ
ประเสริฐ ครูประจ าการ 1 ปี วดันวมินทราชทูิศ 
บอสตนั สหรัฐอเมริกา โครงการภาคฤดรู้อนปีนีมี้
นกัเรียนมาร่วมทัง้สิน้ 73 คน นอกจากการเรียน
การสอนในชัน้ตามปกตแิล้ว ทางโครงการฯ ยงัมี
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายรายการ เชน่ ร่วมกิจกรรมขึน้ปีใหมท่ี่วดัพทุธรังษี แอนนนัเดล กิจกรรมร าลกึผู้ มีพระคณุ 
กีฬาสี วนัไหว้ครู ฟังเทศน์ตกับาตร ร่วมทอดผ้าป่าสามคัคีเพ่ือชว่ยเหลือวดัพทุธธรรม ที่ Wisemans Ferry ที่ประสบไฟ

ป่า เป็นต้น วนัที่ 25 มกราคม ซึง่เป็นวนัปิดโครงการฯ 
กงสลุสรียา ปัญญาดี เป็นผู้ ให้เกียรติมอบสมัฤทธิบตัร
ให้แก่คณะครูอาสาฯ และนกัเรียนทัง้หมด โดยจดัขึน้ที ่
Cyprus Community Club, Stanmore นอกจาก
ผู้ปกครองแล้วยงัมีแขกผู้ มีเกียรติมาร่วมในงาน อาทิเชน่ 
Mr. Michael Christodoulou, CEO NSW Federation of 
Community Language Schools Inc, Mr. Albert Vella, 
Advisory Board Member Multicultural NSW, Ms 
Lucia Johns, President NSW Federation of Commu-

nity Language Schools, Hilary Hughes, Principal NSW School of Languages นกัเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถในด้านตา่งๆ ที่ได้เรียนมาตลอดโครงการ ซึง่มีทัง้ด้านภาษาไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้แขกที่มา
ในงานได้ชม และภายในงานทางโรงเรียนฯ ได้จดัอาหารกลางวนัไว้บริการอีกด้วย โดยได้รับความอนเุคราะห์จากสถาน
กงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย์ คณุมาลี ศิลา แหง่ร้าน This is Thai, Camden และคณุมงคลชยั โค้วสมบรูณ์ 
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On 30th  January  2020,  pro-
ject  co-ordinator,    Dr Songsri 
Foran took volunteer teachers 
from 28th Summer Project  
and 4 volunteer teachers from 
Wat Sangharatanaram, Gold 
Coast, as well as some school 
committee members and  Sun-
day teachers to visit the Thai 
Embassy in Canberra.  We   
were  greeted  by  Khun  Thip-
pawan         Suphamitkijja the 
Charge d’Affaires. 

The  teachers  then had  a 
chance to visit some important  
places of Canberra such as  
Parliament House and the  
Australian War Memorial. 

On the way back to Sydney, 
This is Thai Restaurant,  Cam-
den, by Alan Sila hosted  a   
dinner for the group. This  res-
taurant has supported BTCL 
for more than 20 years, which 
is greatly appreciated. 

 

Visit to Thai Embassy in Canberra  

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2020  โรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษี โดยดร. 
ทรงศรี ฟอแรน และตวัแทนคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียน ฯ  ได้น า
คณะครูอาสาสมคัรโครงการภาษาและวฒันธรรมไทยภาคฤดรู้อนปีท่ี 
28 และครูอาสาจากโกลด์โคสต์ รวมทัง้ตวัแทนผู้ปกครองเข้าเย่ียม
คารวะอปุทตูประจ ากรุงแคนเบอร์ร่า คณุทพิย์วรรณ ศภุมิตรกิจจา คณะ
ครูได้รายงานถงึความส าเร็จของโครงการ ฯ ท่ีเพิ่งลลุ่วงไปด้วยดีเม่ือวนัท่ี 
25 มกราคม เม่ือเสร็จสิน้ภารกิจจากสถานทตูไทย คณะครูได้เข้าชม
สถานท่ีส าคญั ๆ ของประเทศออสเตรเลีย เช่น รัฐสภาและพิพิธภณัฑ์
สงคราม เป็นต้น 

ระหวา่งการเดนิทางกลบัซิดนีย์ ทางคณะได้มีโอกาสแวะรับประทาน
อาหารเย็นท่ีร้าน This is Thai, Camden ของคณุ อลนั ศลิา อีกครัง้หนึง่ 
ซึง่คณุอลนัและครอบครัวได้ให้การสนบัสนนุโรงเรียน ฯ มาโดยตลอด
หลายปี 

เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตที่แคนเบอร์ร่า  
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งานสวัสดีไทยทาวน์  
วนัเสาร์ท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2563 โรงเรียนภาษาไทย
วดัพทุธรังษี ได้ส่งนกัเรียนและคณะครูอาสาฯ 
จากโครงการภาคฤดรู้อน รุ่นท่ี 28 และผู้ปกครอง
เข้าร่วมขบวนแหก่ลองยาวในงาน SAWASDEE 
THAITOWN 2020 ซึง่จดัโดยสมาคมนกัธุรกิจ
ไทยทาวน์  โดยการสนบัสนนุจาก  City  of  
Sydney และสถานกงสลุใหญ่ ณ นครซดินีย์  

การแหข่บวนกลองยาวเป็นไปอย่างสนกุสนาน
ครึกครืน้รอบย่านไทยทาวน์ และได้รับความ
สนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก  

 

SAWASDEE THAITOWN  

On Saturday  8th  February 2020, our 
students, volunteers teachers from 
Summer Project 28th  and  some 
parents  took part in the procession 
of the long drums which went 
around ‘Thai Town’ to celebrate the 
festival.  This function was organised 
by Thaitown Business Committee 
supported by the City of Sydney and 
the Royal  Thai  Consulate,  Sydney.  
There were a lot of activities includ-
ing a Thai market. The procession 
was welcome and joined by the 
spectators. 
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On Saturday 15th February 
2020, we were grateful to be 
part of the ‘Kind-Hearted 
with Love’ Night at Sport 
Club, Adamstown, Newcas-
tle. This purpose of this 
function was to raise money 
to build toilets, bathrooms 
and meditation hall for Wat 

Pa Newcastle in Morriset. 

Besides the fun of Phong 
Lang  performed  by our  
students, there were a lot of 
lively  activities such as  
Ramwong, dance and  sing-
ing contests and auctions. 

Performances in Newcastle  

เมื่อวนัเสาร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 
นกัเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษี
ได้ไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก รวมพลคนใจบญุ" 
ซึง่งานนีจ้ดัขึน้เพื่อสมทบทนุสร้างห้องน า้
และศาลาปฏิบตัธิรรมให้กบัวดัป่าพทุธรังษี 
นิวคาสเซลิ โดยจดัท่ี  Sport Club,   Ad-
amstown,  Newcastle 

นอกจากการแสดงโปงลางและนาฏศิลป์
ของโรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษีแล้ว 
ภายในงานยงัมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 
เช่น ร าวงย้อนยคุ การประกวดเต้นประกอบ
เพลง การประกวดร้องเพลง การประมลู
สินค้าต่างๆ เป็นต้น 

การแสดงที่นิวคาสเซลิ  
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งานไว้อาลัยคุณชนินทร ศิริ  
โรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธรังษีขอแสดงความอาลยัตอ่การจาก
ไปของคณุชนินทร ศิริ ชา่งภาพประจ าโรงเรียนและผู้ปกครอง
อาสาสมคัรที่อยูก่บัโรงเรียนฯ มา 12 ปีเต็ม คณุชนินทร หรือ
ลงุหน่องของเด็กๆ เป็นคณุพอ่ของพ่ีน า้ขิงและพี่จสัมิน 
นอกจากนัน้ยงัเป็นสามีของพี่เอ็กซ์ หรือป้าเอ็กซ์ แคนทีนของ
เด็กๆ ครอบครัวของคณุชนินทรจงึเป็นสว่นส าคญัของสงัคม
เล็กๆ ในรัว้โรงเรียนของเรา คณุชนินทรป่วยด้วยโรคมะเร็งตบั
ออ่นตัง้แตป่ลายปี 2018 และได้รักษาตวัมาตลอด แม้คณุ
ชนินทรจะตอ่สู้กบัโรคอยา่งมีก าลงัใจเต็มเป่ียม แตส่ดุท้ายได้
จากไปอยา่งสงบเม่ือวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2020  ถือเป็นการ
สญูเสียของโรงเรียนเราเป็นอยา่งยิ่ง ในวนัอาทิตย์ที่ 23 
กมุภาพนัธ์ 2020 ทางโรงเรียนฯ จงึจดังานไว้อาลยัลงุหน่อง 
แคนน่อนขึน้ ซึง่การแสดงชดุตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นการแสดงที่คณุ
ชนินทรเคยชื่นชอบ ฝึกซ้อมและร่วมแสดงโดยครูนิว(วรากร 
นาควิลยั) ครูเจน(ปิยธิดา ทองสวสัดิ์) และครูโต้ง(นิพนธ์
ประฆญัธ์ หล้าค ามี) โดยการแสดงทกุชดุได้สร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้ชมเป็นอยา่งมาก  

Farewell to Khun Chanintorn Siri  

We would like to take this opportunity to com-
memorate the sad passing of Khun Chanintorn 
Siri or Loong Nong, Canon of BTCL School who 
passed away peacefully on 4th  February 2020 
from pancreatic cancer. 

He was the with Thai School for at least 12 
years. He was called “Loong Nong Canon” be-
cause he was the school photographer and 
went everywhere with his camera hanging 
around his neck.  He was the father of our lovely 
two students, Nam Khing and Jasmine and a 
loving husband of canteen lady Pa X.  He was an 
important member of our BTCL School family.  
His passing was a great loss for everyone who 
knew him and to our school. On Sunday 23rd 
February 2020, BTCL School  organised a fare-
well ceremony for him, with many performanc-
es from students including his daughters and 
teachers. All the music and dances that we 
played were his favourites. The two dance 
teachers, Kru Tong and Kru Jane danced by 
themselves and also the music teacher, Kru 
New, did his best to conduct the band. 
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Kru New was our first yearly music teacher and had fin-
ished his one year contract. He was supposed to return 
to  Thailand  after  our Special (Easter break) Project  
finished but with the Covid - 19 outbreak, his departure 
had to be brought forward.  He was lucky to get a seat 
on the last flight operated by Thai Airways to Thailand 
on 25th  March 2020. 

We wish him all the best for the future and believe that 

he will become a teacher in Thailand.  He will be missed 
by all of us here.  Since the day he became our music 
teacher, he never let us down with his performances in 
teaching, his ability to complete all the tasks he had, as 
well as his punctuality, his patience, his kindness to all 
people around him, and his politeness. We can see good 
development from his students.  Thank you very much 
for being with us from the start to the end.  

Our yearly teacher “Kru New” (Warakorn Narkwilay)  finished his term and 
returned to Thailand.  

ครูนิว (วรากร นาควิลยั) เป็นครูปีดนตรีคนแรกของโรงเรียนภาษาไทยวดัพทุธ
รังษี ซึง่มีก าหนดอยู่เพียง 1 ปี ก าหนดเดิม คือ ท าการสอนเทอม 1 และโครงการ
พิเศษช่วงเดือนเมษายนแล้วเสร็จ จึงจะเดินทางกลบัเมืองไทย แตเ่น่ืองจาก
เหตกุารณ์ไวรัสโควิด-19 ท าให้ต้องยกเลิกโครงการพิเศษฯ และโรงเรียนวนั
อาทิตย์ต้องปิดชัว่คราว ประกอบกบักฏใหมใ่นการเดินทางเข้าประเทศไทย ท า
ให้คณุครูตดัสินใจเลื่อนการเดินทางกลบัไทยเป็นวนัท่ี 25 มี.ค.2020 ท่ีผา่นมา 
ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคณุครูนิวท่ีท างานอย่างตัง้อกตัง้ใจตัง้แตว่นัแรกท่ีเร่ิมสอน
จนถึงวนัสดุท้าย ทกุๆสปัดาห์ ครูนิวจะมาก่อนและกลบัทีหลงั เพื่อช่วยเปิดและ
ปิดโรงเรียน นอกเหนือจากงานสอนดนตรีให้กบัเดก็ๆแล้ว หากทางโรงเรียนฯ มี

เร่ืองท่ีอยากให้ครูช่วย หากครูช่วยได้ ก็จะยินดีช่วยทกุอย่าง ไมม่ีปฏิเสธ การ
ดแูลและรักษาเคร่ืองดนตรีด้วยความใสใ่จในรายละเอียดตา่งๆ ความใจเย็นใน
การสอนแตก่็เข้มงวดด้วยในขณะเดียวกนั ความสามารถถ่ายทอดความรู้ทาง
ดนตรี การจดัการสอนท่ีลงตวัถึงแม้จะมีเวลาเรียนเพียงห้องละคร่ึงชัว่โมงในแต่
ละสปัดาห์ แตเ่ดก็ๆได้รับความรู้ครบถ้วน เห็นถึงพฒันาการของเดก็ๆ และวง
ดนตรีของโรงเรียนฯ ได้อย่างชดัเจน จึงท าให้ครูนิวเป็นท่ีรักของเดก็ๆ และ
ผู้ปกครองทกุคน ด้วยบคุลิกท่ีขยนัและสภุาพเรียบร้อย ช่วงเวลา 1 ปีกวา่ๆ ท่ีครู
อยู่กบัพวกเรา ได้ท าประโยชน์ให้กบัโรงเรียนนานปัการ สดุท้ายนี ้ ทางโรงเรียนฯ 
ขอให้คณุครูประสบความส าเร็จในทุกๆ สิ่ง สมดงัท่ีตัง้ใจและหวงัไว้ทกุประการ  

ครูนิว(วรากร นาควิลัย) ครูปีดนตรีครบวาระ 1 ปีและเดนิทางกลับไทย 
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On Monday 30th March 
2020, Year 3 class teacher 
Kru Jo (Krittiya Perm-
panich) attended an online 
learning course on the topic 
‘Beginning Online Teaching 
with 4 Cool Tools: Access to 
Google Classroom and 
webinar’  from NSW De-
partment of Education – 
Community Languages 
School at 8.30 – 9:30 am. 
The tools are Google Class-
room, Zoom, Kahoot and 
Google Slides. This is to 
prepare for teaching 
through other devices other 
than face to face teaching 
at school.  

Virtual Classrooms Workshop 

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 ครูโจ้(กฤติยา เพิ่มพานชิ) - 

ครูประจ าชัน้ประถมปีที่ 3 ได้เข้าอบรมเรียนออนไลน์ เร่ือง 

Beginning Online Teaching with 4 Cool Tools: Access to 

Google Classroom and webinar กบัทาง NSW depart-

ment of Education – Community Language  

School  เวลา 8.30-9.30น เคร่ืองมือเหลา่นัน้ ได้แก่ Google 

Classroom, Zoom, Kahoot และ Google Slides ทัง้นี ้ เพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับการสอนในช่องทางอื่นๆ นอกจาก

การสอนท่ีโรงเรียน 

ครูอบรมการสอนออนไลน์ 
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