
Term 1/2022

ปีการศึกษา 2022

เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 6 กมุภาพนัธ์ 2565 โรงเรียนภาษาไทยวดัพุทธรังษีได้
ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนตามปกติท่ี NSW School of Languages
ประจ าปีการศึกษา 2022 เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ไดค้ล่ีคลายลง
ทั้งน้ี  ทางโรงเรียนฯ ไดป้ฏิบติัตามกฏระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
รัฐนิวเซาทเ์วลส์เร่ืองโควดิ-19 คณะครูและกรรมการบริหารไดจ้ดัเตรียมแผน
การสอน กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรมไทยใหก้บันกัเรียนตลอดปีการศึกษาน้ี
On Sunday, 6 February 2022, Buddharangsee Thai Community Language School (BTCL School) 
resumed its normal lessons for 2022 at the NSW School of Languages following the improvement 
of COVID-19 restrictions.
BTCL School follows all regulations stipulated by the Health Department NSW.  Moreover, all 
teachers and members of the BTCL Committee have prepared lesson plans relating to activities, 
arts, and Thai culture for students throughout this year.
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1. วนัเปิดเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนภาษาไทยวดัพุทธรังษีไดท้  าการเปิดการเรียนการสอนตามปกติใน
เทอม 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ท่ี NSW School of Languages ภายใตก้าร
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข รัฐนิวเซาทเ์วลส์ 
ซ่ึงไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองเขา้มาภายในโรงเรียน ไดมี้การบนัทึกการฉีดวคัซีน
ของอาสาสมคัรและผูป้กครองของนกัเรียนใหม่ท่ีเขา้มาส่งบุตรหลานใน
โรงเรียน เป็นตน้ ทางโรงเรียนฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฏรัฐบาล จึงไดง้ด
การจดักิจกรรมต่างๆ ในระหวา่งเทอม ซ่ึงปีการศึกษาน้ี ผูป้กครองไดน้ าบุตร
หลานเขา้มาเรียนกนัมากเช่นทุกๆ ปีท่ีผา่นมา โดยทางโรงเรียนฯ ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูป้กครองในทุกๆ ดา้นเพื่อใหก้ารจดัการภายในโรงเรียนเป็นไป
อยา่งราบร่ืน ทางคณะกรรมการจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี

Back to School in Term 1/2022
Buddharangsee Thai Community Language School (BTCL School) welcomed 
its students back for the Term 1/2022 at the NSW School of Languages. 
BTCL School and all involved followed guidelines based on the advice of the 
Department of Health NSW such as keeping vaccination records of volunteers 
and parents who dropped off new students at the school premise.  In order to 
reduce the potential risk of COVID-19 transmission in school, BTCL School 
restricted the activities during the term.
The response from parents was positive in terms of their children returning to 
school which enabled us to run the school smoothly.  The Committee would 
therefore like to thank all parents for their co-operation to-date.
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2. การแสดงในงานของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2022 นกัเรียนชั้น ป. 5-6 
บางส่วนของเราไดมี้โอกาสไปแสดงการบรรเลงดนตรีไทย
ในงานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จดัข้ึนท่ีโรงแรม
โซฟิเทล ดาร์ล่ิง ฮาร์เบอร์ โดยมีบุคคลส าคญัต่างๆ เขา้
ร่วมงาน อาทิเช่น เอกอคัรราชทูตบุษฎี สันติพิทกัษ ์
เอกอคัรราชทูตไทย ประจ าประเทศออสเตรเลียและนางหทั-
ยา คูสกลุ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ งานน้ีจดัข้ึนเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยทางผูจ้ดั
งานไดแ้สดงความช่ืนชมกบัการแสดงของนกัเรียนซ่ึงได้
สร้างความประทบัใจและประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม
งานและนกัเรียนเอง ทางโรงเรียนฯ จึงขอแสดงความขอบคุณ
ต่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมา ณ โอกาสน้ี

Performance for the Tourism Authority   
of Thailand

It was a privilege for some of our Year 5-6 students to 
perform their Thai classical music instruments in an 
amazing event organised by the Tourism Authority of 
Thailand (TAT) on Thursday, 24 March 2022 at the 
Sofitel, Darling Harbour.  Many distinguished guests 
attended the function including Her Excellency Ms 
Busadee Santipitaks, the Ambassador of Thailand to 
Australia, and Mrs Hataya Khusakul, the Thai Consul-
General, Sydney.  This event was to promote tourism in 
Thailand and the organiser was very pleased with the Thai 
music performance which provided a great experience for 
audiences and our performers.  BTCL School would 
therefore like to thank the TAT for giving us this 
wonderful opportunity to showcase our students’ skills.
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3. งานคอนเสิร์ตเดก็นานาชาติทีว่ดันานเทยีน

ในวนัท่ี 18 เมษายน 2022 นกัเรียนชั้น ป. 4-6 ของโรงเรียนฯ จ านวน 2 คนและครู
ดนตรีอีก 2 คนไดไ้ปแสดงดนตรีไทยท่ีงานคอนเสิร์ตเดก็นานาชาติ ณ วดันาน
เทียน จากนั้น นกัเรียนของเราไดแ้สดงนาฏศิลป์ไทยต่ออีกหน่ึงชุดโดยจดัข้ึนเป็น
สองรอบ  งานน้ี มีศิลปินจากประเทศอ่ืนๆ เขา้ร่วมดว้ยการประสานงานของ
Institute for Australian and Chinese Arts and Culture มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 
ซิดนีย์

IMG_8668.jpg

หลงัจากการแสดง ทางโรงเรียนฯ ไดรั้บค าชมจากผูจ้ดังานและผูเ้ขา้ร่วมงานถึง
ความสามารถในการแสดงของคณะโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนฯ จึงหวงัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะไดมี้โอกาสร่วมงานกบัทีมงานผูจ้ดัอีกในโอกาสต่อไป

Nan Tien Temple Buddha’s Birthday Multicultural 
Children’s Concert

On 18 April 2022, two of our Year 4-6 students with the other two music 
teachers performed their Thai Classical Music at the Nan Tien Temple for the 
Buddha’s Birthday Multicultural Children’s Concert. Also, the students 
subsequently performed a Thai Classical Dance right after their music playing. 
The concert was organised repetitively into two rounds which comprised of 
various multicultural artists. They worked in collaboration with the Institute for 
Australian and Chinese Arts and Culture at the Western Sydney University.
After the concert, BTCL School received compliments from the organiser and 
audiences who were impressed with the skills of our group. We therefore look 
forward to working with them again soon.
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4. การอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

 วนัอาทิตยท่ี์ 6 มีนาคม 2022 คุณอมัพร ซึยกิู และครูโบ ศรินทร์ อลัวาเรซ 
กรรมการฝ่ายวชิาการและครูของโรงเรียนฯ ตามล าดบั เขา้ร่วมอบรมการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้กบั Medic Corp Ambulance ท่ี Marrickville West Public 
School ซ่ึงเป็นการอบรมตลอดทั้งวนั โดยการอบรมคร้ังน้ี NSW Federation of 
Community Language Schools เป็นผูจ้ดัข้ึนเพื่อใหอ้าสาสมคัรจากโรงเรียน
ชุมชนต่างๆ ในรัฐนิวเซาทเ์วลลเ์ขา้ร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจและฝึกปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที หากเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉินข้ึนภายในโรงเรียนฯ    ทั้งน้ี 
โรงเรียนภาษาไทยวดัพุทธรังษีไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการอบรมการปฐม
พยาบาล  จึงไดส่้งกรรมการและครูเขา้อบรมอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา

First Aid Course
On Sunday, 6 March 2022, a committee member, Mrs Amphorn Tsuyuki, and a 
school teacher, Mrs Sarin Alvarez attended a First Aid Course with Medic Corp 
Ambulance at Marrickville West Public School.  This course was provided by the 
NSW Federation of Community Language Schools (Federation) to facilitate 
volunteers of language schools in NSW.  The participants learnt how to deal with 
step-by-step medical requirements within the school.
There are on-going courses from the Federation which our school teachers, 
committee members or volunteers always participate to gain first aid knowledge. 
Therefore, parents can be assured that BTCL School has enough qualified 
personnel and resources to help in case of any emergencies.

P. 6



5. การแสดงกลองยาวไทยทาวน์

 วนัอาทิตยท่ี์ 10 เมษายน 2022 ครูตะวนั โตเอ่ียมและครูอรสุภา หมัน่ดี ได้
น านกัเรียนบางส่วนและผูป้กครองไปแสดงแห่กลองยาวร่วมกบัคณะสยาม
คลาสสิค แดนซ์ สตูดิโอ ณ ไทยทาวน ์ซิดนีย ์โดยมีชาวไทยท่ีอาศยัอยูใ่น
ซิดนียร่์วมขบวนร าดว้ย ท าใหบ้รรยากาศโดยรอบไทยทาวนค์รึกคร้ืนเป็น
อยา่งมาก

Klong-yao Parade, Thai Town 
On Sunday, 10 April 2022 Kru Tawan Toiem and Kru Onsupha Mandee
accompanied some of our students to perform a Klong-yao parade with 
the Siam Classic Dance Studio in Thai Town, Sydney.  The parade was 
welcomed by some Thai residents who live in Sydney and they also 
excitedly joined the dance which created a very joyful atmosphere.
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