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Our School took part in the Long Drum Dance 
procession on Saturday 13th February 2021 at 
Thai Town to celebrate Thai Town  Lunar  
Week.  Our procession comprised  students, 
teachers and parents and was the highlight of 
the day. We also had the privilege of Ms 
Busadee Santipitaks, Thai Ambassador,  Mr 
Chakkrid Krachaiwong, Royal Thai Consul and 
his wife, Mr Charlie Garnjangoonchorn, Deputy 
Thai Consul and his wife and  Mr Robert Kok, 
Sydney City Councillor joining the procession. 
Our performance was greatly appreciated by 
the spectators and organisers. 

วนัเสารท์ี ่13 กมุภาพนัธ ์โรงเรยีนภาษาไทยวดัพทุธรงัษ ีประกอบดว้ยนกัเรยีน ผูป้กครองและคุณคร ูมโีอกาสไปร่วม

ขบวนกลองยาวในงานThai Town Lunar Week ซึง่จดัที ่Thai Town การแสดงนี้เป็นไฮไลทข์องงาน เพราะมคีวาม

สนุกสนานครกึครืน้ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก น.ส. บุษฎ ี สนัตพิทิกัษ์ เอกอคัรราชทตู ณ กรุงแคนเบอรร์า นายจกัรกฤด ิ

กระจายวงศ ์กงสลุใหญ่ประจ านครซดินียแ์ละภรยิา นายชาล ีกาญจนกุญชร รองกงสลุใหญ่และภรยิา และนายโรเบริต์ 

คอ็ค จาก Sydney City Council มาร่วมร าตัง้แต่ตน้จนจบ การแสดงไดร้บัความชื่นชมจากผูช้มและผูจ้ดัเป็นอย่างมาก 

โรงเรียนฯ เข้าร่วมขบวนกลองยาวท่ีไทยทาวน์ 
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On Sunday 14th February 2021, some photographers from Sydney 
School of Education and Social Work at the University of Sydney came 
to take photos of our school and our students learning. We were asked 
to be in the publishing reports and brochures about NSW Community 
Languages Schools. They were impressed by the good behaviour of 
our students in the classes. 

วนัอาทติยท์ี ่ 14 มนีาคม คณะเจา้หน้าทีฯ่ จาก The University 

of Sydney ไดเ้ขา้มาถ่ายรปูและเยีย่มชมผลงาน กจิกรรมการ

เรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนฯ ซึง่ไดร้บัค าชื่นชมจากคณะเจา้หน้าทีฯ่ 

ถงึความน่ารกัและการใหค้วามรว่มมอืกนัอย่างพรอ้มเพรยีงของ

นกัเรยีนเป็นอย่างมาก 

เจ้าหน้าท่ีจาก The University of Sydney มาถ่ายรปูท่ีโรงเรียนฯ 
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Congratulations to Risa Tsuyuki, our year 6 stu-
dent, who received first prize for 10-13 years old 
category in the drawing competition of the Bulgaria 
Community Language School at Naremburn Public 
School. The decision came from the votes from the 
public  where the exhibition was  held  at State 
Library of NSW.  She was greatly praised by the 
teachers and their school committee. 

เมื่อวนัอาทติยท์ี ่14 มนีาคม เดก็หญงิรสิา ซยึกู ิไดเ้ขา้รบัรางวลัการ

ประกวดวาดภาพของสมาคมโรงเรยีนชมุชนบลักาเรยี ทีโ่รงเรยีน 

Naremburn Public School ซึง่เดก็หญงิรสิาไดร้บัรางวลัชนะเลศิ

อนัดบัหนึ่ง รุ่นอาย1ุ0-13ปี จากการโหวตของผูเ้ขา้ร่วมชมงาน

นิทรรศการของโรงเรยีนชมุชนฯ ทีจ่ดัขึน้ที ่ State Library of NSW 

และผลงานนี้ไดร้บัค าชื่นชมจากคณะครฯู และคณะกรรมการฯ 

โรงเรยีนชมุชนบลักาเรยีเป็นอยา่งมาก  

รางวลัชนะเลิศการประกวดวาดภาพ  
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On 18th March 2021, Khun Watcharee Newell attended 

the chanting ceremony for the passing of Khun Amornrat 

Chanta (Khun Tui), the owner of Chat Thai Restuarants 

and Charoen Chai Grocery store in Sydney. Khun Tui 

was one of BTCL School supporters for quite a long time. 

We’d like to take this opportunity to express our condo-

lences to her family and staff. We pray that she rests in 

peace.  

เมื่อวนัที ่18 มนีาคม คุณวชัร ีนิวเอลลเ์ป็นตวัแทนของโรงเรยีนฯ 

เขา้ร่วมงานฌาปนกจิคุณอมรรตัน์ จนัต๊ะ ณ วดัพุทธรงัษ ีแอนนนั

เดล คุณอมรรตัน์ จนัต๊ะหรอืน้าตุ๋ย เจา้ของกจิการรา้นชาตไิทย

และเจรญิชยั ไดส้นบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืโดยการเป็น

สปอนเซอรข์องโรงเรยีนฯ สม ่าเสมอมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา

ยาวนาน โรงเรยีนฯ ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวั เจา้หน้าที่

ของรา้นและผูเ้กีย่วขอ้งกบัคุณตุ๋ยทุกท่าน และขอคุณงามความดี

ทีคุ่ณตุ๋ยไดส้รา้งสมมา น้อมน าใหด้วงวญิญาณไปสถติอยูใ่น

สมัปรายภพตลอดไป  

งานฌาปนกิจน้าตุ๋ย เจ้าของร้านชาติไทย  
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Khun Watcharee Newell and parents who participated at the 
Drum Dance at Thai Town Lunar Week were invited to a 
thank you party held by Mr Chakkrid Krachaiwong, at the 
Consul’s residence. 

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่ 11 มนีาคม คุณวชัร ี นิวเอลล ์ และคณะ

ผูป้กครองฯ ไดเ้ป็นตวัแทนไปงานเลีย้งขอบคุณคณะแสดงกลอง

ยาว ณ บา้นท่านกงสลุใหญ่ ประจ านครซดินีย ์ ที ่ Mosman ท่าน

กงสลุฯ ไดข้อบคุณโรงเรยีนฯ ทีเ่ขา้ร่วมการแสดงและไดใ้หค้วาม

ร่วมมอืเป็นอย่างดมีาโดยตลอดทุกครัง้ทีม่กีารจดังานแสดงของ

ชุมชนชาวไทย 

งานเล้ียงขอบคณุคณะแสดงกลองยาวจากท่านกงสลุฯ 
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This is our first time to be operating face to face 
since the start of the COVID-19 pandemic. All 
students, teachers and parents were very happy 
to be back at school. There were a lot of extra 
activities such as Easter eggs making, cooking 
chocolate, making piggy bags etc.  

ส าหรบัในเทอม 1 นี้ โรงเรยีนฯ สามารถเปิดด าเนินการสอนทีโ่รงเรยีนได้

ตามปกต ิพรอ้มทัง้มกีจิกรรมเสรมิการเรยีนอนัหลากหลาย ไดแ้ก่ การท าไข่

อสีเตอร ์การท าชอ็กโกแลตบอล งานฝีมอืกระปุกออมสนิ เป็นตน้  

รายงานการเรียนการสอน 
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The first parents meeting was held on Sun-

day, 21st February, 2021 to welcome new 

and old parents. This was to inform parents 

about our regulations and rules and to intro-

duce the School Committees. This term we 

have conducted another parents meeting to 

explain teaching and learning activities, and 

the closure of our School branch in Wollon-

gong. 

On Sunday 28th March, we had our term 
lunch for the teachers. This time all the par-
ents were so excited and brought a lot of 
food for the teachers and students and them-
selves to enjoy. Thanks to Loong Lerm and 
Mae Preow for their generosity too. 

การประชุมผูป้กครองในเทอมนี้ มดีว้ยกนั 2 

ครัง้ ไดแ้ก่ เมื่อวนัอาทติยท์ี ่ 21 กุมภาพนัธ ์

เป็นการประชุมประจ าเทอม เพื่อชีแ้จง

ระเบยีบปฏบิตัทิัว่ไปทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีน

ใหม่ แนะน าคณะกรรมการผูป้กครองและการ

ประชุมวสิามญัเมื่อวนัอาทติยท์ี ่ 4 เมษายน 

เพื่อแจง้เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 

เรื่องการปิดโรงเรยีนสาขาทีว่ลูลองกอง และ

เรื่องอื่นๆ 

วนัอาทติยท์ี ่ 28 มนีาคม มกีารเลีย้งอาหาร
กลางวนัคณะครฯู โดยผูป้กครองไดน้ าอาหาร
มาร่วมกนัเลีย้งขอบคุณคณะครฯู โอกาสนี้
โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณลุงเหลมิ แม่เปรีย้ว และ
ผูป้กครองทุกคนอกีครัง้ 

การประชุมผูป้กครองและเล้ียงอาหารคณะครฯู  
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Calum Smith, our music teacher assistant 
and ex-student, gave a talk to the year 4-
6 students about how to use Thai music 
instrument to be part of the practical exam 
for HSC exam. The parents and students 
were interested by his idea and there 
were a lot of questions asked by them, 
thank you very much, Calum.  

เมือ่วนัอาทติยท์ี ่4 เมษายน พีแ่คลัม่ ซึง่เป็นนกัเรยีน

เก่าและครผููช้่วยสอนวชิาดนตรไีทยไดแ้นะแนวการ

สอบเขา้มหาวทิยาลยั โดยการน าเครือ่งดนตรไีทยไป

สอบปฏบิตั ิ ส าหรบัชัน้ป. 4-6 เพื่อการเกบ็คะแนน

สะสมใหไ้ดส้งูสุด การแนะแนวนี้ไดร้บัความสนใจ มี

การถาม-ตอบจากผูป้กครองและนกัเรยีนเป็นอยา่งด ี

โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณพีแ่คลัม่มากๆ 

แนะแนวการสอบปฏิบติัเครื่องดนตรีไทยส าหรบัการสอบเข้ามหาวิทยาลยั   
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