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โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษขีอแสดงความ

ไวอ้าลยัตอ่การจากไปของทนัตแพทยส์มชยั

ทองสมัฤทธิ ์

คณุหมอเป็นผูม้คีณูุปการแกช่มุชนไทยมา

อยา่งยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านให ้

ความส าคญักบัการศกึษาเป็นอยา่งมาก ดงัจะ

เห็นไดจ้ากทีค่ณุหมอใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีน

ฯ เรามาโดยตลอด ไม่วา่เราจะจดังานหรอืจดั

โครงการเพือ่การศกึษาแบบใด คณุหมอยนิดี

ชว่ยเหลอืเสมอ การจากไปของคณุหมอ ถอื

เป็นการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นทีร่กั ซ ึง่มี

ความส าคญัตอ่ชมุชนไทยในซดินีย ์ โรงเรยีน

ภาษาไทยวดัพุทธรงัษขีอแสดงความเสยีใจตอ่

ครอบครวัของคณุหมอมา ณ ทีนี่้

เครดติภาพ : บา้นคนไทยในซดินีย ์

BTCL would like to commemorate
the passing of Dentist Dr. Somchai
Tongsumrith.

Dr. Somchai had been a patron to
the Thai community for such a
long time, especially since he
valued the importance of
education. He also provided
significant support to our school
on various events and projects.
The passing of Dr. Somchai
signified a loss of a beloved and
important person of the Thai
community in Sydney. BTCL
wishes to take this opportunity to
express our heartfelt condolences
to his family.

Photo from : Ban Khonthai Nai
Sydney

ไว้อาลยัทนัตแพทยส์มชยั ทองสมัฤทธ์ิ
Farewell to Dr. Somchai Tongsumrith
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บริจาคบะหม่ีก่ึงส าเรจ็รปูท่ีศนูยฉี์ดวคัซีนโอลิมปิกพารค์
Donation of Instant Noodles to the NSW Health Vaccination 

Centre , Sydney Olympic Park 

เมือ่วนัศกุรท์ี่ 27 สงิหาคมและ 10 กนัยายน
2564 นางวชัร ี นิวเอลล ์ ไดเ้ป็นตวัแทนผู ้
รว่มบรจิาคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูคพันูด้เดิล้
จ านวนทัง้สิน้ 1,800 ถว้ย ไปบรจิาคใหก้บั
บุคลากรทางการแพทย ์ ณ ศนูยฉี์ดวคัซนี
โอลมิปิกพารค์ เพือ่แสดงความขอบคณุและ
เป็นก าลงัใจแกเ่จา้หนา้ทีฯ่ ทุกคน ซึง่ตอ้ง
ท างานทีม่คีวามเสีย่งสงูเพือ่สว่นรวมใน
ชว่งเวลาวกิฤตนีิ้ นอกจากนี้ ในการประชมุ
ของ Sydney Local Health District, Dr.
Teresa Anderson, CEO ไดก้ลา่ว
ขอบคณุและชืน่ชมชมุชนไทยทีม่นี า้ใจตอ่
เจา้หนา้ทีฯ่ ทุกคนอกีดว้ย

On Friday 27th August and 10th

September 2021, Mrs. Watcharee
Newell represented all sponsors who
donated 1,800 instant noodle cups to
the frontline workers at the NSW
Health Vaccination Centre at Sydney
Olympic Park. The initiation was to
thank all personnel involved for their
contribution and hard work, putting
themselves at risk for the benefit of
the wider community during this
difficult time. Furthermore, Dr. Teresa
Anderson of the Sydney Local Health
District also thanked our Thai
Community for the donation at their
meeting too.
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เมือ่วนัเสารท์ี่ 18 กนัยายน 2564 โรงเรยีนฯ
ไดจ้ดัการแนะแนวการศกึษาทางซมู ซ ึง่เป็น
การพูดคยุแลกเปลีย่นความคดิเห็นของแขกรบั
เชญิทีเ่ป็นศษิยเ์กา่โรงเรยีนฯ โดยมพีีเ่จกา้
แอนเจลกิา้ คาซาโด ้ เป็นผูด้ าเนินรายการ และ
ผูร้ว่มรายการคอื พีอ่ลศิ อลศิ ศลิา พีโ่จ ้
นายแพทยก์ติตภิูมิ ธรรมสริภพ และพีธ่ญัญา
ธญัญา นิวเอลล ์ พี่ๆ ท ัง้สีค่นเรยีนจบ และ
ประสบความส าเรจ็ในหนา้ทีก่ารงานในสายของ
ตนเป็นอย่างยิง่ ฟอร ัม่นีไ้ดร้บัความสนใจจาก
ผูฟั้งเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูร้ว่มรายการได ้
เลา่ประสบการณต์า่งๆ จากชว่งเรยีน การเลอืก
วชิาเรยีน การเลอืกมหาวทิยาลยัและอาชพี
นอกจากนี้ ยงัไดใ้หแ้ง่คดิทีน่่าสนใจ และมี
ประโยชนต์อ่ทัง้นักเรยีนและผูป้กครองอกีดว้ย
ศษิยเ์กา่ทัง้สีค่นนี้ ถอืเป็นความภาคภูมใิจของ
โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษีของเรา โรงเรยีน
ฯ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีส่ละเวลามาพูดคยุใหค้วามรู ้
และเลา่ประสบการณต์า่งๆ สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นแรง
บนัดาลใจใหก้บันักเรยีนรุน่หลงัๆ ตอ่ไป

On Saturday 18th September 2021, BTCL
organised a forum on “Preparing for
University Studies” via Zoom. There were
four BTCL Alumni members invited to
discuss and exchange their opinions. Our
moderator was Angelica Casado, and our
guest speakers included Alice Sila (P’
Alice), Dr. Kitiphume Thammasiraphop (P’
Jo), and Tanya Newell (P’ Tanya). These
individuals have graduated and are
currently successful in their careers.

This Forum was an engaging experience,
as the panel members shared
experiences about their high school lives,
subjects, university selections, and
careers. In addition, they provided
valuable perspectives that would benefit
not only to students but parents too. We
are very proud of them. BTCL would like
to thank these four members who
contributed their time to share their
knowledge and experiences with
everyone. They are truly inspirations to
all our students.

ฟอรัม่แนะแนวการเลือกวิชาเรียนเข้ามหาวิทยาลยัและสายอาชีพ
Forum: Panel Discussion on Preparing for University and Career
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แสดงความยินดีกบัผูอ้ านวยการ NSW School of Languages
Congratulations to the Principal of NSW School of Languages

ดร. ทรงศร ี ฟอแรน ผูป้ระสานงานโรงเรยีนฯ
ไดแ้สดงความยนิดกีบั Ms Hilary
Hughes ทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็น Director
of the Community Languages &
International Programs ทัง้นี้ คณุฮลิ
ลาร ีไ่ดต้อบขอบคณุมา พรอ้มกบักลา่วชืน่
ชมการท างานรว่มกนัระหวา่งโรงเรยีนฯ ครู
ผูป้กครองและนักเรยีนดว้ย เน่ืองจาก
ต าแหน่งใหม่นีเ้กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีนภาษา
ชมุชนโดยตรง จงึท าใหม้โีอกาสไดร้ว่มงาน
กบัโรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษตีอ่ไป

Dr. Songsri Foran, BTCL School Co-
ordinator congratulated Ms Hilary
Hughes, who was appointed as the
Director of the Community
Languages & International
Programs. Khun Hilary also
thanked BTCL and was pleased to
see how our teachers, students,
and parents worked very well
together. With this new position,
Khun Hilary will be working closely
with the community languages
schools and continue to work with
BTCL in various aspects.
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การเรียนออนไลน์

ในเทอมนีม้กีารเรยีน 2 วชิาเท่าน้ัน คอื ภาษาไทยและดนตรไีทย ซึง่เป็นการสอนผ่านซมูทัง้หมด
ยกเวน้ช ัน้อนุบาล 1 ยงัคงเป็นวดีโีอคอลทางไลนก์ลุม่ ครทูุกคนไดเ้สรมิบรรยากาศในการเรยีนรู ้
ควบคูบ่ทเรยีน ไดแ้ก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต ์ เกม เพลง กจิกรรมตา่งๆ และการใหร้างวลั จงึ
ท าใหนั้กเรยีนสนใจในบทเรยีน ท าการบา้นและเขา้เรยีนสม ่าเสมอ

ส าหรบัการเรยีนดนตรไีทย เป็นการเรยีนเฉพาะทฤษฎเีท่าน้ัน เพือ่ใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้ใจและเรยีนรู ้
กอ่นทีจ่ะกลบัไปเรยีนภาคปฏบิตัติอ่ไป 

อน่ึง เทอมนีฝ่้ายวชิาการไดจ้ดัใหม้แีบบสอบถามเกีย่วกบัการเรยีนการสอนออนไลนข์ึน้ ซ ึง่จะน า
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปปรบัปรงุตอ่ไปตามความเหมาะสม
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This term, there have been only two subjects running; Thai language and Thai music
taught via Zoom for all classes except for Kindy 1 as they are taught through video
calls in a ‘Line Group’. All teachers supported their lesson atmospheres by
encouraging students to participate in singing the Thai National Anthem, praying,
introducing games, songs, various activities, and rewards. Our students were focused,
completed their assignments, and attended their lessons consistently.

Furthermore, during the music lessons, only Thai music theory was taught in order to
get ready for practical lessons when returning to school.

This term, the Curriculum Team did a survey regarding Online Learning. The
information obtained would be used for further development.

Online Learning
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กิจกรรมออนไลน์วนัแม่
Mother’s Day Online Activity

เมือ่วนัที่ 11 - 12 สงิหาคม 2564 โรง
เรยีนฯ ไดเ้ชญิชวนผูป้กครองรว่มส่งรปู
ถา่ยน่ารกัระหว่างคณุลูกและคณุแม่ เน่ือง
ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ ทัง้ผูป้กครองเกา่
และใหม่ ไดร้ว่มส่งรปูถา่ยเขา้มาในกลุ่ม
เฟซบุก๊ของโรงเรยีนฯ กนัอย่างคกึคกั
โรงเรยีนฯ ขอขอบคณุผูป้กครองฯ ทีม่ี
ส่วนรว่มในกจิกรรมออนไลนค์ร ัง้นีท้กุคน

On 11th and 12th August 2021, BTCL
asked our parents to post photos
with their child/children to the
school’s Facebook Group for the
Thai Mothers’ Day celebration. The
invitation was well received by
some of the former and current
parents with joyful experiences.
BTCL would like to thank everyone
for participation in this online
activity.
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