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ครูใหญ่เดนิทางกลบัไทยถาวร  
OUR PRINCIPAL PERMANENTLY 
MOVED BACK TO THAILAND 
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ยา้ยถนิฐานกลบัไปอยู่ทเีมอืงไทยเป็นการถาวรแลว้ 
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Kru Jeab (Sinsook Chirachan), our principal 
permanently moved back to Thailand in May 
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สมัมนาออนไลนส์าํหรบัคร ู 
WEBINARS FOR TEACHERS 

NSW Federation of Community Language 
Schools ไดจ้ดัสมัมนาออนไลนข์นึ เพอืเป็นการ
เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บัครูผูส้อน โดยครูจากโรงเรยีน
และกรรมการฝ่ายวชิาการ……….…......…อ่านต่อหนา้ 6 
 
The NSW Federation of Community Language 
Schools is providing Webinars to support and 
educate the teachers during this difficult 
time.……………………………............continue page 6 
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ONLINE LEARNING IN TERM 2 

The school is continuing to teach online 
with no school fees in term 2 to comply 
with measures against the Covid-19 
pandemic, which will last from Sunday 3 
May to Sunday 5 July 2020. Classes are as 
follows: 

 

Kindy – Year 2: classes are being held 
through the ‘Line’ application. Teachers 
send video clips with homework to 
students and parents are asked to help 
their own children with the homework. 
The remote teaching was conducted 
smoothly. 

e-Newsletter Term 2/2020  
จดหมายข่าวอเิล็กทรอนิกสโ์รงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษี 2020 เทอม 2  

การเรยีนออนไลนใ์นเทอม 2 

โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษีไดท้ําการเรยีนการสอนออนไลนใ์นเทอม 2 เพือปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดของรฐับาลในเรอืงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 โดยไม่มกีารเก็บค่าเล่าเรยีน เรมิ
ตงัแต่วนัอาทติยท์ ี3 พฤษภาคม ถงึวนัอาทติยท์ ี5 กรกฎาคม 2563 ดงันี 

- ระดบัอนุบาลถงึประถม 2 เรยีนผ่านไลน ์ แอพพลเิคชนั โดยคุณครูมคีลปิบทเรยีนและ
การบา้นมาใหนั้กเรยีนทกุวนัอาทติย ์ ซงึไดร้บัความรว่มมอืจากผูป้กครองใหช้ว่ยอธบิาย
เพมิเตมิแกนั่กเรยีนและทุกอยา่งดําเนินไปดว้ยด ี 
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Year 3 – Year 6: classes are being held 
through ‘Zoom’ and ‘Google Classroom’ 
programs. Students can interact with 
teachers and homework can be 
submitted and marked via the application 
efficiently. 

 

 

All the online learning software programs 
are effective and fun to use. Students 
enjoy the classes and the teachers 
develop their skills of different ways of 
teaching.  All of our teachers are capable 
and successful in their teaching.  

- ระดบัชนัประถมปีท ี 3 ถงึประถมปีท ี 6 การเรยีนผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Google 
Classroom นักเรยีนไดม้กีารปฏสิมัพนัธก์บัครูผูส้อน รวมทงัสามารถส่งและตรวจการบา้นได ้
อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  

 

การเรยีนการสอนทงัสามระบบดําเนินไปดว้ยความสนุกสนาน นักเรยีนใหค้วามสนใจใน
บทเรยีน   ซงึครูของเราทุกคนไดใ้ชว้ธิกีารและเครอืงมอืในการสอนออนไลนไ์ดอ้ย่างเต็มที
เต็มเปียมไปดว้ยความสามารถและทําผลงานไดอ้ยา่งดเียียม   
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DONATION FOR  
THAI STUDENTS IN SYDNEY 

In view of the situation regarding Thai 
international students in Australia who 
were affected due to the pandemic and 
have no support, we have collected $900 
from parents to donate to Jumbo Thai 
Restaurant which has been providing free 
food to these students on 3rd of May 
2020.  Thank you very much for your 
generosity. 
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กลุ่มผูป้กครองรว่มกนับรจิาคเงิน 
ชว่ยเหลอืนกัศกึษาไทยในซดินีย ์

เนืองดว้ยนักศกึษาชาวไทยทเีรยีนอยู่ในซดินีย ์ ไดร้บัผลกระทบจากการ
แพรก่ระจายของโรคโควดิ-19 ทําใหนั้กศกึษาเหล่านีไดร้บัความเดอืดรอ้น และ
เพอืเป็นการชว่ยเหลอื กลุ่มผูป้กครองของโรงเรยีน ฯ จงึไดร้วบรวมเงนิจาํนวน
ทงัสนิ 900 เหรยีญ เพอืไปบรจิาคใหก้บัรา้นอาหารจมัโบไ้ทยททีําอาหารแจก
นักศกึษาดงักล่าว เมือวนัท ี3 พฤษภาคม 2020 ทผี่านมา ขอขอบคุณในนําใจ
ของทุกท่านทมีต่ีอชาวไทยดว้ยกนัยามเดอืดรอ้น 
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KRUSINSOOK CHIRACHAN  
OUR PRINCIPAL PERMANENTLY 
MOVED BACK TO THAILAND 

ครูเจยีบหรอืคุณครูสนิสุข จรีะจนัทร ์ คุณครู
ใหญ่ของพวกเรา ไดย้า้ยถนิฐานกลบัไปอยู่ที
เมอืงไทยเป็นการถาวรแลว้ เมอืเดอืน
พฤษภาคม 2020 ทางโรงเรยีน ฯ
ขอขอบพระคุณครูเจยีบททีุ่มเทสอน
ภาษาไทยใหก้บัหอ้งผูใ้หญ่ มาเป็นเวลานาน
ถงึ 4 ปี นอกจากนียงัไดใ้ชค้วามรู ้
ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตร การ
เรยีนการสอน รวมทงัชว่ยทาํแผนการสอน 
และจดัทําเอกสารตา่งๆ มาโดยตลอด พวก
เราขอขอบคุณครูเจยีบในทุกสงิทคีุณครูทาํ
ใหก้บัโรงเรยีน ฯ และขอใหคุ้ณครูประสบ
ความสําเรจ็ในทุกๆ สงิ สมดงัทตีงัใจไว ้
 
Kru Jeab (Sinsook Chirachan), our 
principal permanently moved back to 
Thailand in May 2020. She was very 
devoted to the school in teaching adults' 
class for 4 years, compiling the 
curriculum, lesson plans and related 
documents.  We would like to take this 
opportunity to wish her all the best for 
the future. 
  

 e-Newsletter Term 2/2020 
จดหมายข่าวอเิล็กทรอนิกสโ์รงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษี 2020 เทอม 2  

ครสูนิสขุ จรีะจนัทร ์ครใูหญ่ของโรงเรยีนเดนิทางกลบัไทยถาวร 
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WEBINARS FOR TEACHERS 

The NSW Federation of Community 
Language Schools is providing 
Webinars to support and educate the 
teachers during this difficult time.  Our 
teachers and curriculum committees 
have participated in these events; 
Grammaring Activities, Language 
Online: What’s Important & What’s 
Not and Teaching Technique and 
Devices.  

All the Webinars were conducted by 
professional lecturers from many 
universities in Australia. All the 
attendances gained a lot of new 
knowledge to apply in their teaching. 

 

e-Newsletter Term 2/2020 
จดหมายข่าวอเิล็กทรอนิกสโ์รงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษี 2020 เทอม 2  

สมัมนาออนไลนส์าํหรบัคร ู

 

 

 

 

NSW Federation of Community Language Schools ไดจ้ดัสมัมนา
ออนไลนข์นึ เพอืเป็นการเสรมิสรา้งความรูใ้หก้บัครูผูส้อน โดยครูจาก
โรงเรยีนฯและกรรมการฝ่ายวชิาการ ไดเ้ขา้รว่มสมัมนาในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี 

- วนัท ี 18 พฤษภาคม 2020 เรอืง การนํากจิกรรมหลกัไวยากรณ์
ภาษาองักฤษมาดดัแปลงในการสอนภาษาต่างๆ ของโรงเรยีนชมุชน 
(Grammaring Activities) โดยอาจารยซ์งึแต่งหนังสอืดา้นวธิแีละเทคนิค
การสอนจากประเทศสเปน 

- วนัท ี 25 พฤษภาคม 2020 เรอืง ปัจจยัหลกัและปัจจยัรองในการสอน
ออนไลน ์ (Language Online: What’s Important and What’s Not) 
โดยอาจารยส์อนภาษาผูม้ปีระสบการณใ์นการสอนเป็นระยะเวลามากกว่า 
25 ปี 

-  วนัท ี 10 มถุินายน 2020 เรอืง แนวทาง เทคนิคและสอืการสอน โดย
อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเมลเบริน์ 

ในแต่ละครงัของสมัมนามผีูเ้ขา้รว่มมากกว่า 100 คน และมกีารส่งขอ้ความ
ถาม-ตอบขอ้ซกัถามกนัอย่างต่อเนือง การสมัมนามปีระโยชนแ์ละใหค้วามรู ้
กบัผูเ้ขา้รว่มเป็นอยา่งมาก   

 

 



    
7 

BTCL TEACHER MEMBERS 2020 

1. ขวัญตา ณ ลําพนู (ขวัญ) 

Kwanta Na Lamphun 
ครูประจาํชนัประถม  -   
kwanta09@hotmail.com 
0408 027 646 

7. อรพมิพ์ ศิริกาศ (อัง)  
Orapim Sirikart     
ครูประจาํชนัประถม  และครูประสานงาน           
sirikart.o@gmail.com 
0424 619 659 

2. รัตนาพร มอร์ (เคที)  

Rattanaporn Moore 

ครูประจาํชนัอนุบาล  และครูประสานงาน 
r_krodkaew@yahoo.com 
0410 581 968 

8. เบญจวรรณ เตียวสมบูรณ์กิจ (เบญ) 
Benjawan Teawsomboonkit 
ครูประจาํชนัศึกษาผูใ้หญ่  
teawben@gmail.com 
0411 430 450 

. ทศันีย์ สังวร (แมว)  
Tassanee Sangwon 
ครูประจาํชนัอนุบาล 2 

shynaka@yahoo.com 
0450 563 680 

. ศรินทร์ อัลวาเรซ (โบ) 
Sarin Alvarez 
ครูประจาํชนัห้องมะนาว  

bosarin1005@yahoo.com 
0408 793 138 

. นุชนันท์ สมาร์ท (นุช) 
Nuchanan Smart 
ครูผูช่้วย

engfahskynuntahwisit@gmail.com 
0447 404 044 

10. นิพนธ์ประฆัญธ์ หล้าคาํมี  
Niphonprakhan Lakammee 
ครูนาฏศิลป์  

tong-niphon@hotmail.com 
0405 925 482 

. บุญชู กิตติก้องนภางค์ (แชมป์)  
 Boonchoo Kittikongnapang 

ครูประจาํชนัอนุบาล  

thechamp@hotmail.com 
0422 665 261 

. ปิยธิดา ทองสวัสดิ (เจน)   
Piyathida Thongsawat 
ครูนาฏศิลป์  

janny_pi23@hotmail.com 
0401 184 513 

. ฌัลลิกา วังมณี (แบ๋ม) 
 Chanlika Wangmanee 
ครูประจาํชนัประถม -  
chanli.wangmanee@gmail.com 
0449 711 788 
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BTCL COMMITTEE MEMBERS 2019 

1. เนาวรัตน์ สมิธ น้องเล็ก( ) 

Nauwarat Smith 

President 
nrassamee@hotmail.com 
0417 449 373 

9. บุศราภรณ์ ศิริ )เอ็กซ์ (   
Busaraporn Siri 

Canteen 
pinploy06@gmail.com 
0431 122 534 

2. ตาบทิพย์ หงสเวส (แหม่ม)  

Tarpthip Hansavesa 

Vice President 
tarpthip@gmail.com 
0412 724 161 

. ณัฐญานีภรณ์ พันธ์เกษม )จ๋า(   
Natthayaniporn Pankasame 

Public Relations 
mynamejaa@hotmail.com 
0449 933 168 

. วรรณี อํานาจหาญกิจ ยุ้ย( )  
Wannee Amnajhankij 

Secretary 
aryui26@hotmail.com 
0421 876 666 

11. นุชนาถ ช่วยโสม (นุช) 
Nudchanard Chuaysom 

Canteen 
nnn_nami1@hotmail.com 
0423 550 265 

. ชมพัฒน์ภัค พวงไพโรจน์ (เจ) 
Chompatpak Puangpairoj 

Treasurer 
chom_j@hotmail.com 
0421 564 592 

. เกษร ขาวขํา (อุ๋ย)   
Keson Khaokham 

Assistant Secretary 
keson.j@yahoo.com 
0456 648 785 

. อัมพร ซึยูกิ (อุ๊)  
 Amphorn Tsuyuki 

Curriculum 

ammy2134@hotmail.com 
0405 703 711 

13. จักร์ทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว (แจ๊ค)  
Chakthip Wongsrikaeo 

General Services Officer 
chakthip@yahoo.com.au 
0499 800 838 

. ณัชชา ฮิลส์ (นัท)  
 Nutcha Hills 

Administrator          
nutcha_srisalap@hotmail.com 
0409 154 999 

14. จีวณา แดนสวรรค์ ( )จี  
Jeewana Dansawan 

Advisor to the Committee 
jeewana1@hotmail.com 

0418 490 126 

. นันท์นภัส ศรีม่วง (อ้อม)  
Nannaphat Srimuang 

Administrator 
cha_cha2522@hotmail.com 
0424 935 959 

15. วัชรี นิวเอลล์ (จีด)  
Watcharee Newell 

School Advisor 
carlojeed@hotmail.com 
0421 477 505 

. บุษกร ไพรินทราภา (ปุ้ม)  

Busakorn Phairintrapha 

IT 
busakorn.kelly@gmail.com 
0401 000 533 

16. ดร. ทรงศรี ฟอแรน  
Dr. Songsri Foran 

School Coordinator 

songsri.foran@thailang.com.au 
0411 884 939  


