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โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษแีละผูป้กครอง
ขอขอบคุณคณะครูออนไลนทุ์กท่าน  ททุ่ีมเทและมี
ความตงัใจเตรยีมการสอน รวมทงัปรบัเปลยีนรูปแบบ
การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ ทําใหน้กัเรยีนไดร้บั
ความรูอ้ย่างต่อเนือง ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพ
ของคณะครูฯ แต่งานนีจะประสบความสาํเรจ็ไปไม่ได ้
ถา้ขาดความรว่มมอืของผูป้กครองและความตงัใจ
เรยีนของนกัเรยีน โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา 
ณ ทนีีดว้ย 
สาํหรบัเทอม 1 ปี 2565 โรงเรยีนฯ จะเปิดทําการ
สอนท ี NSW School of Languages (Petersham)
ตามปกต ิเรมิตงัแต่วนัอาทติยท์ ี6 กมุภาพนัธ ์2565 
โดยจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบตามประกาศของการ
สาธารณสุขรฐันิวเซาทเ์วลสเ์รอืงโควดิ-19 ซงึ
โรงเรยีนฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
เนืองในวาระดถิขีนึปีใหม ่ 2565 นี ขออวยพรให้
ผูป้กครองและนกัเรยีนทุกคน จงมแีต่ความสุข ความ
เจรญิและมสุีขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์  ปลอดภยัจาก
โควดิ-19 
 
Buddharangsee Thai Community Language
School Inc (BTCL) and parents would like to
thank all teachers for their efforts in teaching
our students via online. Even though this was a
major change for everyone, the teachers did
wonderful job in preparing lessons so the
students could continue learning efficiently.
This reflects the abilities of the teachers and
cooperation of our students and their parents
allowing successful learning throughout
another difficult year. 
In the first term of 2022, we will re-commence
face-to-face lessons at the NSW School of
Languages (NSL), Petersham. BTCL will
announce the regulations according to the NSW
Health Covid-19 Safety Plan before the School
opens on Sunday 6th February 2022.
BTCL wishes everyone good health, prosperity,
and happiness for this new year 2022. 
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1. กงสลุใหญ่เยยีมชมการซอ้มราํ
เมอืวนัอาทติยท์ ี28 พฤศจกิายน 2564 
โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี ไดม้ี
โอกาสตอ้นรบันางหทัยา คูสกลุ กงสุล
ใหญ่ ณ นครซดินีย ์ และนางสรยีา 
ปัญญาด ีกงสุล ทสีละเวลามาเยยีมชม
การซอ้มราํของคณะนกัเรยีนทเีตรยีม
ไปแสดงในงานวนัชาต ิ รวมทงัได้
สนทนาและถา่ยถาพรว่มกบัคณะ
นกัเรยีน ครูและคณะกรรมการฯ อย่าง
ใกลช้ดิและเป็นกนัเองอกีดว้ย

 
 
 
 
On Sunday 28th November 2021,
Mrs. Hataya Khusakul, Consul-
General and Mrs. Sareeya Panyadee,
Consul devoted their time to visit
BTCL to see some students’ dances
rehearsal for the Thai National Day
performances. The visit was very
pleasant with a friendly atmosphere.
Also, a few photos were taken with
our committee members, teachers,
and parents.  

Consul-General visited 
dances rehearsal
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2. งานวนัชาตแิละวนัพ่อแห่งชาติ
วนัพฤหสับดที ี 2 ธนัวาคม 2564 สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครซดินีย ์ ไดจ้ดังานวนั
ชาตแิละวนัพ่อแหง่ชาตขินึ ท ี NSW
Parliament House, Sydney โอกาสนี 
อาจารยท์รงศร ี ฟอแรน ผูป้ระสานงาน
โรงเรยีนฯ  คณะกรรมการฯ ครูและ
ผูป้กครองบางส่วนของโรงเรยีนฯ ไดม้ี
โอกาสเขา้รว่มงานดว้ย ในงานนีนกัเรยีน
จากโรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษไีด้
แสดงนาฏศลิป์ 2 ชดุ คอื ระบําศรวีชิยั
และราํแพรวากาฬสนิธุ ์ ซงึคณะนกัเรยีน
ของเราไดแ้สดงความสามารถใหเ้ป็นที
ประจกัษต์อ่แขกผูม้เีกยีรตแิละไดร้บัคํา
ชมจากผูช้มอย่างมากมาย ขอขอบคณุ
นกัเรยีนและผูป้กครองทุกท่านทสีละเวลา
ในการซอ้มและไปแสดงในนามของ
โรงเรยีนดว้ย 

On Thursday 2nd December 2021,
The Royal Thai Consulate, Sydney
organised the Thai National Day and
Father’s Day function at the NSW
Parliament House, Sydney. Dr.
Songsri Foran, School Coordinator,
with some committees, teacher and
parents were there to celebrate this
auspicious day. Our students
performed two Thai Classical
Dances: Rabum Srivichai and
Praewah Karnlasin. Our students
performed very well and impressed
all the guests. Thank you to all
students and their parents who
sacrificed their time in practicing
and performing for BTCL. 

Thai National Day and
Father’s Day
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3. อวยพรครสิตม์าสแก่
เจา้หนา้ท ีNSW School of Languages
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เมอืวนัพุธท ี 15 ธนัวาคม 2564 คุณวชัร ี
นิวเอลล ์ เป็นตวัแทนของโรงเรยีนฯ ไปอวย
พรครสิตม์าสแกเ่จา้หน้าทโีรงเรยีน NSW
School of Languages (NSL) พรอ้มนํา
อาหารไปมอบให ้ Ms. Teresa Naso
รกัษาการณอ์าจารยใ์หญ่ และยงัไดพ้บกบั 
Ms. Hilary Hughes, the A/Director,
Community Languages & International
Programs เนืองในงานเลยีงครสิตม์าสของ
โรงเรยีน NSL ซงึทุกคนตา่งชนืชอบกบั
อาหารทโีรงเรยีนฯ จดัใหเ้ป็นอย่างมาก 

 

On Wednesday 15th December 2021,
Mrs. Watcharee Newell provided
Thai food to Ms. Teresa Naso, the
Relieving Principal for the Christmas
Luncheon of NSL. Mrs. Newell also
met Ms. Hilary Hughes, the
A/Director, Community Languages &
International Programs at the party.
All staff enjoyed the Thai food and
were very happy with BTCL’s
contribution.  

Christmas Luncheon of the NSW 
School of Languages.



4. การเรยีนออนไลนว์ชิาภาษาไทย
และดนตรไีทย 

การเรยีนการสอนในเทอมนี ยงัคงเป็นแบบ
ออนไลนเ์หมอืนเทอมทผ่ีานมาและเป็นไปตาม
แผนทคีณะครูฯ ไดว้างไว ้ คุณครูไดส้อดแทรก
เกม ศลิปะ งานประดษิฐแ์ละการบา้นทสีง่เสรมิ
การเรยีนรู ้ทาํใหน้กัเรยีนสนุก สนใจเรยีนและ
ทําการบา้นสง่สมาํเสมอ  
สาํหรบัการเรยีนดนตรไีทยยงัคงเป็นการเรยีน
ผ่านซูม การเรยีนเป็นไปดว้ยความราบรนืด ีมี
บางครงัทตีดิขดัทางเทคนิค อนัเนืองมาจาก
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตและอนืๆ แตค่ณุครูได ้
ใหง้านหรอืการบา้นไวก้บันกัเรยีน ทําให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละจดจาํทฤษฎดีนตร ี
ทคีรูตงัใจถ่ายทอดใหเ้ป็นอย่างดี
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This term, lessons for the Thai
language and music were carried out
online similar to the previous term.
The lessons were conducted in
accordance with the lesson plans.
Some games, arts and crafts, and fun
homework were added to the lessons
to promote engagement and learning.
Our students enjoyed learning and
happily handed in their homework
regularly.
The music theory lessons were also
conducted through Zoom. The
majority of lessons ran smoothly
except during technical issues with
internet reception. However, some
extra tasks were given to students
for continuous learning.

Online Thai Language and 
Music Learning
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Online Thai Language and 
Music Learning
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5. การประชมุใหญ่สามญัประจาํปี
2563-2564
เมอืวนัอาทติยท์ ี 12 ธนัวาคม 2564 
โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี ไดจ้ดัให ้
มกีารประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2563 -
2564 ขนึทางซมู โดยมอีาจารยท์รงศร ี
ฟอแรน เป็นประธานในการประชมุฯ  และ
การประชมุในครงันี มผูีป้กครองเขา้รว่ม
การประชมุเป็นจํานวนมาก 

On Sunday 12th December 2021, the
AGM of 2020-2021 was held online
via Zoom. Dr. Songsri Foran was the
Chairperson, and there were many
attendants at the meeting.

Annual General Meeting 
(AGM) of 2020-2021
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6. วนัโอเพ่นเดยอ์อนไลน ์
เมอืวนัอาทติยท์ ี 9 มกราคม 2565 โรงเรยีน
ภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี ไดจ้ดัใหม้งีานโอเพ่น
เดยอ์อนไลนท์างซูมขนึ โดยมคีณะครูวนั
อาทติยผู์ม้ปีระสบการณก์ารสอนทงัหมด 6 
ท่าน ไดนํ้าเสนอขอ้มูล ผลงานและกจิกรรมที
สําคญัตา่งๆ ของโรงเรยีนฯ ตลอดจนเทคนิค
การสอน หลกัสูตรการสอนและแรงบนัดาลใจ
ในการเรยีนรูภ้าษาไทย อนัเป็นประโยชนแ์ก่
ผูป้กครองเป็นอย่างยงิ นอกจากจะไดร้บัฟัง
ผลงานและการตอบขอ้สงสยัของผูป้กครอง
จากคณะครูฯ และคณะกรรมการฯ แลว้ 
ผูเ้ขา้รว่มงานยงัไดร้บัฟังความคดิเหน็จาก
ประสบการณจ์รงิของคณุแม่ซงึพาลูกมา
โรงเรยีนฯ ต่อเนืองตลอด 10 ปี นอกจากนีใน
งานฯ ยงัมกีารแสดงรูปและวดิโีอกจิกรรมตา่งๆ 
ของนกัเรยีนซงึทน่ีาประทบัใจอกีดว้ย  
โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณผูป้กครองทกุคนทเีขา้
รว่มและผูอ้ยู่เบอืงหลงัความสําเรจ็มา ณ ทนีี

On Saturday 9th January 2022, BTCL
organised an Online Open Day via Zoom.
There were six Sunday Class teachers to
give essential information including all
frequently enquiries. In addition, our
teachers provided valuable point of views
from their experiences as well as teaching
and learning techniques, curriculum,
language learning inspiration which would
be great benefits for all parents. Also,
some parents had enquiries and
exchanged their opinions.
Moreover, we have a mother who has
been taking her daughter to the Thai
School for 10 years. She shared and
discussed her experiences. There were a
lot of impressive students' photos and
activity videos shared on screen.
BTCL would like to thank all members for
our first Online Open Day activity. 

BTCL Online Open Day
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BTCL Online Open Day
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