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จดหมายขา่วอเิล็กทรอนิกส ์   เทอม 4 ปี 2563

โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี 
ทางโรงเรยีนฯ และผูป้กครองขอขอบคุณคุณครทูุกท่าน ถงึแมว้า่รปูแบบการสอนจะ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ คอื เป็นการสอนทางออนไลน ์ แตค่รทูกุท่านก็ยงัตัง้ใจเตรยีมการ
สอนทุกคร ัง้ อกีทัง้ยงัถา่ยทอดความรูใ้หเ้ด็กๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ แสดง
ใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของคณะคร ู ประกอบกบัความตัง้ใจเรยีนของนักเรยีนและความรว่มมอื
ของผูป้กครอง จนท าใหโ้รงเรยีนฯ สามารถด าเนินการสอนจนส าเรจ็ลลุว่งตลอดปี
การศกึษา 2563 ได ้ทัง้นี ้ในเทอม 1 ปี 2564 ทางโรงเรยีนฯ จะท าการเปิดเรยีนที ่NSW 
School of Languages (Petersham) ตามปกต ิในวนัอาทติยท์ี ่7 กมุภาพนัธ ์2564 
โดยจะมกีฎระเบยีบตามประกาศของสาธารณสขุรฐันิวเซาทเ์วลสเ์ร ือ่งโควดิ - 19 ซ ึง่จะ
ประกาศรายละเอยีดใหท้ราบต่อไป 

ในโอกาสปีใหม่ 2564 นี ้ ขออวยพรใหผู้ป้กครองและนักเรยีนทุกคน มคีวามสขุและ
พลานามยัแข็งแรงสมบูรณ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The school and parents would like to thank all the teachers  for their  efforts 

teaching students online in recent months.  Even though this was a major 

change for everyone, they did a good job preparing lessons so students could 

continue learning efficiently. This reflects the abilities of the teachers  and the 

cooperation of the students  and their parents,  allowing successful learning 

throughout a difficult year. 

For the first term of 2021, we will conduct face-to-face lessons at NSW School  

of  Languages   (Petersham)  as usual.  We  will  announce  the  regulations   

according to the NSW Health Covid-19 safe plan before we open on Sunday 7th 

February 2021. 

The school wishes everyone health and happiness for this new year 2021. 

Warm regards, 

Committee 

BTCL SCHOOL  

0417 449 373  

WWW.BTCLSCHOOL.COM 

BTCLSCHOOL@GMAIL.COM  
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1. พธิทีางพุทธศาสนาวนัชาตแิละวนัพ่อแหง่ชาต ิ

คณุวชัร ี นิวเอลล ์ เป็นตวัแทนของโรงเรยีนฯ เขา้รว่มพธิทีางพุทธศาสนา
ถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสวนัชาต ิ วนัพ่อแห่งชาตแิละวนัคลา้ยวนั
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร ในวนัเสารท์ี ่ 5 ธนัวาคม 2563 ซึง่จดัโดยวดั
พุทธรงัษี แอนนันเดล รว่มกบัสถานกงสลุใหญ ่ ณ นครซดินีย ์ กจิกรรมอนั
เป็นมงคลนี ้ ผ่านไปดว้ยด ี ทกุคนทีม่ารว่มงาน ตา่งมากนัดว้ยความรกั และ
ร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระองคท์า่น 

1. Thai Nation and Father’s Day 

Mrs. Watcharee Newell  represented  our  school  on the Thai Nation and Fa-

ther’s Day at Buddharangsee Temple,  Annandale  on  Saturday  5th  Decem-

ber 2020, organised  by  the  Temple and Royal Thai Consulate, Sydney.  This 

day also celebrated the birthday of the late King Bhumipol, King Rama IX,  

who  was loved by the Thai people.  A large number of people attended the 

ceremony to show their love and gratitude for what he had done to the 

country. 
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 2. การประชมุสามญัประจ าปีของผูจ้ดังาน  

Children’s Festival 

เมือ่วนัอาทติยท์ี ่6 ธนัวาคม 2563 คณะผูจ้ดังาน Children’s Festival ไดจ้ดั
งานประชมุสามญัประจ าปี 2020  ที ่ Revesby Workers’ Club งานนีไ้ดม้ี
การเปิดตวัหนังสอืบนัทกึความส าเรจ็ของการจดังาน Children’s Festival 
ตามชมุชนตา่งๆ ในรอบ 21 ปีทีผ่่านมา ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้เพือ่จ าหน่ายใหก้บั
โรงเรยีนชมุนุมและบุคคลทัว่ไปทีส่นใจในราคาเลม่ละ $30 รายไดส้มทบทนุ
คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการจดังานในอนาคต   หนังสอืนีไ้ดม้กีารลงภาพถา่ยการ
แสดงของโรงเรยีนฯ ขณะทีไ่ปรว่มแสดงในงานทีผ่่านมาดว้ย ทัง้นี ้ คณุบุษกร 
ไพรนิทราภา ไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรยีนฯ เขา้รว่มงานดงักลา่ว 

2. AGM of the Children’s 
Festival 

Khun Busakorn  Phairintrapha  
represented our school at the 
AGM of the Children’s Festival on 
Sunday 6th December 2020, held 
at Revesby Workers’ Club. They 
launched a book called ‘Children’s 
Festival  Playing  Together and 
Living in Harmony’ which shows 
the success of  the  Children’s  
Festival including many photos of 
the activities in the last 21 years.  
The book  costs $30 and  the  in-
come will contribute to the cost 
of all activities in the future.  

  
ภาพทีแ่สดงในหนังสอื The pictures have shown on the book. 
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3. Christmas Luncheon 

of the NSW School of 

Languages. 
On Wednesday 16th December 

2020  Mrs. Watcharee Newell 

attended  the  Christmas Lunch-

eon of the NSW School of Lan-

guages (NSL) and brought some 

Thai snacks to the party. The 

principal, Mrs. Hilary Hughes, 

and all the staff were very hap-

py for what our school had 

brought to thank them. 

3. อวยพรครสิตม์าสแกเ่จา้หน้าทีโ่รงเรยีน NSW 
School of Languages (NSL) 

เมือ่วนัพุธที ่ 16 ธนัวาคม 2563 คณุวชัร ี นิวเอลล ์  ไดไ้ปรว่มอวยพร
ครสิตม์าสแกเ่จา้หนา้ทีฯ่ โรงเรยีน  NSW School of Languages  (NSL) 

พรอ้มทัง้ไดน้ าอาหารวา่งและบตัรอวยพรไปมอบให ้ Mrs. Hilary Hughes 
อาจารยใ์หญข่องโรงเรยีนฯ ซ ึง่ในวนัเดยีวกนันี ้ โรงเรยีน NSL ไดเ้ลีย้งฉลอง
วนัครสิตม์าสใหก้บัคณะครแูละพนักงานของโรงเรยีนฯ ในชว่งเชา้ดว้ย เจา้
หนา้ทีฯ่ ทกุคนตา่งชืน่ชอบกบัอาหารวา่งทีโ่รงเรยีนฯ จดัไปใหเ้ป็นอยา่งมาก 
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4. การประชมุคณะกรรมการฯ และคณะ
ครูออนไลน ์

คณะกรรมการโรงเรยีนฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุกนั เมือ่วนัเสารท์ี ่
5 ธนัวาคม 2563 โดยไดห้ารอืเกีย่วกบัการวางแผนการเปิด
โรงเรยีนฯ ในเทอมหนา้ ซ ึง่จะด าเนินการเรยีนการสอนที่

โรงเรยีน NSL - Petersham อกีทัง้ยงัไดห้ารอืเกีย่วกบัการ
จดัการทัว่ไปอกีดว้ย 

และในวนัเดยีวกนั ไดม้กีารประชมุคร ู โดยไดห้ารอืรว่มกบั
คณะกรรมการฯ ในเร ือ่งครปูระจ าช ัน้ประจ าปีการศกึษา 
2564 นอกจากนีย้งัไดพ้จิารณาเกีย่วกบั นโยบายตาม
ขอ้ก าหนดของรฐัฯ และขอ้ปฏบิตักิารป้องกนัการแพรโ่ควดิ-
19 และระเบยีบอืน่ๆ ทีไ่ดป้รบัเปลีย่นและเพิม่เตมิขึน้มาจาก
เดมิอกีดว้ย 

4. Committee and Teacher’s 

online meeting. 
The committee meeting was held online on 

Saturday 5th December 2020 to discuss next 

term’s learning programs and administration 

at NSL, Petersham.  On the same day, there 

was also a meeting for the committee and 

teachers to inform the teachers about the 

new plan and regulations for the NSW Health 

Plan for Covid-19. 
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 5. การเรยีนออนไลนว์ชิาภาษาไทย
และดนตรไีทย  

การเรยีนการสอนในเทอมนี ้ ยงัคงเป็นแบบออนไลน์
เหมอืนเทอมทีผ่่านมา ไดแ้ก ่ การสอนทางซมูส าหรบั
ภาษาไทย ยกเวน้ช ัน้อนุบาล 1 ยงัคงเป็นวดีโีอคอลทาง
ไลนก์ลุม่ โดยรวม บรรยากาศการเรยีนของทกุหอ้ง
เป็นไปดว้ยความราบร ืน่ และเต็มไปดว้ยความสนุกสนาน 
เน่ืองจากครทูกุคนไดส้อดแทรกเกมทีแ่ฝงไปดว้ยการ
เรยีนรู ้ จงึท าใหนั้กเรยีนมคีวามสนใจในบทเรยีน และเขา้
เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ  

ส าหรบัการเรยีนดนตรไีทย ยงัคงเป็นการเรยีนผ่าน
แอพพลเิคช ัน่ทรวูรีมู การเรยีนเป็นไปดว้ยความราบร ืน่ด ี 

บรรยากาศการเรยีนโดยรวมของทกุหอ้งน้ัน นักเรยีนได ้
เรยีนรูแ้ละฝึกฝนอยา่งเต็มที ่ครดูนตรทีกุคนไดพ้ยายาม 

ปรบัพืน้ฐานของนักเรยีนใหถ้กูตอ้งยิง่ขึน้ รวมทัง้สอน
เทคนิคตา่ง ๆ ใหอ้กีดว้ย  
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  5. Online Thai Language and Music 

learning. 

Term 4 lessons for Thai language and music 

were carried out online as for the previous 

two terms using Zoom application except 

for Kindy 1 which was  conducted via  video 

calls  through   Line   application.   All the 

classes  went  smoothly and happily.  The  

instrumental lessons were conducted 

through True Vroom. The fundamentals and 

technique of each instrument were taught 

by the music teachers.  
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6. การพฒันาและปรบัปรุง

เวบ็ไซตข์องโรงเรยีน 
โรงเรยีนไดท้ าการปรบัปรุงเว็บไซตข์องโรงเรยีนที ่

https://www.btclschool.com/  โดยท าการ

ปรบัปรุงขอ้มูลต่างๆ ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ละสะดวกต่อการ
ใชง้านของผูท้ีส่นใจเขา้ชมเว็บไซตข์องโรงเรยีนฯ โดย
ขอ้มูลต่างๆ จะมที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่เนือ้หา
จะประกอบไปดว้ย ประกาศจากทางโรงเรยีนฯ ข่าว วดีโีอ 
รวมทัง้ยงัสามารถลงทะเบยีนโครงการต่างๆ ของโรงเรยีนฯ 
ทางเว็บไซตไ์ดอ้กีดว้ย ขอเชญิผูป้กครองเขา้ไปเยีย่มชม 
และชว่ยเชญิชวนเพือ่นๆ ญาตมิติร และบุคคลทัว่ไปที่

สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรยีนไดเ้ขา้ไปดูเว็บไซต ์
ของโรงเรยีนฯ ได ้ 

6. Improving the School 

Website. 

We are developing and improving 

the school website, https://

www.btclschool.com/.   The   website  is  

full  of  information, activities and photos 

about the school and is useful for anyone 

who visits the site.   We  encourage  all 

parents to have a good look through it 

and invite other people to visit the site. 

https://www.btclschool.com/
https://www.btclschool.com/
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