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๑. การตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรยีนฯ  

วนัอาทติยท์ี ่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เจา้หนา้ทีข่องโครงการ Compliance จาก  NSW 
Federation of Community Language Schools, Ms. Maria Diakanastasis ไดเ้ขา้
มาเยีย่มชมโรงเรยีนเพือ่ตรวจสอบเอกสารและการด าเนินงานของโรงเรยีนฯ ซ ึง่โรงเรยีนฯ ได ้
รบัค าช ืน่ชมเร ือ่งระบบการจดัการและการด าเนินการสอนของแต่ละหอ้งวา่ปฏบิตัติาม
กฎเกณฑ ์และระเบยีบขอ้บงัคบัของภาครฐัไดต้ามทีก่ าหนดด ี

1.  Compliance Pilot Programme 

On Sunday 16 May 2021,  Ms. Maria Diakanastasis,  the  Compliance Officer 
from NSW Federation of Community Language Schools visited our school 
for the compliance  programme.   She was very  pleased  for  our  manage-
ments and our teaching and learning protocols. 

 



๒. การประชมุผูป้กครองประจ าเทอม  

วนัอาทติยท์ี ่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดม้กีารประชมุประจ าเทอมขึน้ เพือ่ช ีแ้จงเร ือ่งต่างๆ           
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของโรงเรยีนฯ และเร ือ่งอืน่ๆ รวมทัง้แจง้กจิกรรมทีจ่ะมขีึน้ใน
อนาคต ไดแ้ก ่ วนัภาษาไทย วนัครบรอบการกอ่ตัง้โรงเรยีนฯ ๓๐ ปี เป็นตน้ นอกจากนี ้ ที่

ประชมุยงัหารอืเร ือ่งความรว่มมอืกนัสนับสนุนกจิกรรมดงักล่าวดว้ย 

2. Term 2 Parents’ Meeting 

The meeting was held on Sunday 23rd May 2021 to inform about school 
management and activities which are Thai Language Day and 30th year  
anniversary of our school.  Many parents gave a lot of suggestions and were 
eagerly to support the events. 

 



 
 

๓. คณะกงสุลใหญ่ฯ เยีย่มชมโรงเรยีนฯ 

วนัอาทติยท์ี ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกงสุลใหญ่ฯ นายจกัรกฤด ิกระจายวงศ ์กงสุลใหญ่
ประจ านครซดินียแ์ละภรยิา นายชาล ีกาญจนกญุชร รองกงสุลใหญ่และภรยิา และคณะฯ ไดม้า
เยีย่มชมการเรยีนการสอนของโรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษี ซ ึง่คณะกงสุลฯ ไดเ้ดนิชม
บรรยากาศโดยรอบ ไดแ้ก ่หอ้งเรยีนภาษาไทย หอ้งนาฎศลิป์และดนตรไีทย ซ ึง่กงสุลใหญ่ฯ ได ้
รว่มเล่นระนาดกบัวงดนตรขีองโรงเรยีนฯดว้ย สถานกงสุลฯ ยงัไดน้ าอาหารมาเลีย้งคณะครูฯ 
และผูป้กครอง และรว่มรบัประทานอาหารกลางวนัพรอ้มกบัทุกคนอย่างใกลช้ดิ ในโอกาสนี ้
กงสุลใหญ่ฯ ไดก้ล่าวอ าลาชาวซดินียเ์น่ืองจากไดร้บัการแต่งตัง้ไปด ารงต าแหน่ง
เอกอคัรราชทตูประจ าประเทศปากสีถาน และกล่าวแนะน ารองกงสุลใหญ่ฯ นายชาล ี กาญจน
กญุชร ทีเ่พิง่เขา้มารบัต าแหน่งเมือ่ไม่นานมานี ้ ท ัง้กล่าวชืน่ชมโรงเรยีนฯ ทีใ่หค้วามรว่มมอืใน
การจดัส่งนักเรยีนไปรว่มแสดงนาฏศลิป์และดนตรไีทยในงานส าคญัต่างๆ ทีท่างสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครซดินีย ์จดัขึน้อย่างสม ่าเสมออกีดว้ย 



 

3. Visiting from Consul-General and staff 

Mr Chakkrid Krachaiwong, Consul-General of Sydney 
and spouse with Mr Charlie Garnjana-goonchorn, Deputy Consul-General, 
his spouse and staff visited the school. They were very pleased to see how 
we operate. The Consul-General jammed our Thai musical band with the 
students.  They brought the food for parents and everyone had lunch 
together with joy. The Consul-General took this opportunity to say good-
bye to all of us because he is appointed to be Ambassador for Pakistan 
and thanked the school for all participation in all the events that they had 
in the past. He introduced Mr. Charlie who recently arrived here for      
Deputy Consul-General. 



๔. Annual Gala Dinner 2021 

วนัเสารท์ี ่ ๑๙ มถินุายน ดร. ทรงศร ี ฟอแรน ไดน้ าคณะกรรมการฯ ครูและผูป้กครอง
บางส่วนไปรว่มงาน NSW Federation of Community Language Schools’ Annu-
al Gala Dinner 2021 ที ่ Bankstown Sports Club, NSW ซึง่จดัโดยสมาพนัธ ์
โรงเรยีนภาษาชมุชนแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ โดยมบีคุคลส าคญัเขา้รว่ม อาทเิชน่ The Hon. 
Victor Michael Dominello MP for Customer Service, and Minister for Digi-
tal, Mr Joseph La Posta, CEO Multicultural NSW, Mr Steve Kamper, MP - 
Shadow Minister for Small Business, Shadow Minister for Property, Shad-
ow Minister for Multiculturalism, The Hon. Dr Geoff Lee MP, Minister for 
Skills and Tertiary Education, Representative of the State Government, Mr. 
Chris Minns MP, State Leader of the Opposition ผูแ้ทนจากภาครฐัฯ และประเทศ
ต่าง ๆ ทีม่โีรงเรยีนภาษาชมุชนของตนเป็นสมาชกิของสหพนัธฯ์ สิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ คอื 
นักเรยีนของโรงเรยีนฯ ไดร้บัเชญิใหไ้ปบรรเลงดนตรไีทยตอ้นรบัแขกผูม้เีกยีรตดิา้นหนา้
งาน น าขบัรอ้งเพลงชาตอิอสเตรเลยีรว่มกบัโรงเรยีนอืน่ ๆ และไดแ้สดงนาฏศลิป์ชดุระบ าศร ี
วชิยั งานนีม้โีรงเรยีนทีม่ารว่มงานหลายรอ้ยแห่ง แต่ทางสมาพนัธฯ์ ไดค้ดัเลอืกมาแสดง
เพยีง ๔ แห่งเท่าน้ัน และทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ด.ญ.ณัชชา นิพทัธโกศล นักเรยีนช ัน้ ป. ๖  
ไดร้บัรางวลัที ่๑ ในการแขง่ขนัประกวดวาดภาพประจ าปี รุน่อายุ ๑๓-๑๘ ปี จงึถอืไดว้า่เป็น
อกีหน่ึงความส าเรจ็ของโรงเรยีนฯ นอกจากนี ้  ดร. ทรงศร ีฟอแรน ยงัไดเ้ขา้รบัไอแพดจาก
สมาพนัธฯ์ ในโอกาสทีโ่รงเรยีนฯ เป็นหน่ึงในโรงเรยีนภาษาชมุชนทีเ่ขา้รว่ม Compliance 
Pilot Programme ซึง่จดัโดยสมาพนัธ ์ฯ และประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี

 



On Saturday 19 June 2021, Dr. Songsri Foran with some of the school committees, 
teachers and parents attended NSW Federation of Community Language School’s 
Annual Gala Dinner 2021 at the Grand Ballroom, Bankstown Sports Club. There 
were a lot of distinguish guests such as The Hon. Victor Michael Dominello MP for 
Customer Service, and Minister for Digital, Mr. Joseph La Posta, CEO Multicultural 
NSW, Mr. Steve Kamper, MP - Shadow Minister for Small Business, Shadow Minister 
for Property, Shadow Minister for Multiculturalism, The Hon. Dr Geoff Lee MP, Min-
ister for Skills and Tertiary Education, Representative of the State Government, Mr. 
Chris Minns MP, State Leader  of  the Opposition  and  some representatives from 
various government  agencies and many  countries  whose  their community lan-
guage school  are the member of the Federation.  

Our student school band had the privilege to play 
Thai music for walk in  guests at the hall reception. 
The students were the leaders to sing Australian 
Anthem at the Opening ceremony. We were one of 
the 4 selected schools to dance (Sri Vichai Dance) in 
this occasion too. 

The most important thing was our student, Miss 
Nacha Nipatakosol, year 6, won the first prize for the Drawing Competition in the 
13-18 years old category,  we are so proud of her. Further more,  Dr. Songsri Foran  
received an Ipad because we were one of the 28 schools  who completed in the 
Compliance Pilot Programme. 



๕. การเลีย้งอาหารกลางวนัคณะครู ฯ   

วนัอาทติยท์ี ่ ๒๐ มถินุายน ๒๕๖๔ คณะผูป้กครองและกรรมการฯ ไดจ้ดัเลีย้งอาหาร
กลางวนัประจ าเทอมแกค่ณะครฯู  โดยมอีาหารหลากหลาย บรรยากาศเต็มไปดว้ยความ
สนุกสนานและความสามคัค ี ทัง้นี ้ ขอขอบคุณลุงเฉลมิส าหรบัขนมบวัลอย และผูป้กครอง
ทุกคนทีน่ าอาหารมารว่มกนัเลีย้งขอบคณุคณะครูฯ  

5. Term 2 Teachers’ Lunch 

Parents and school committee provided termly lunch to 
thank our teachers on Sunday 20th June 2021. There were 
many varieties of food and desserts. Everyone enjoyed 
the food and the fun of this occasion. Thanks to Loong 
Lerm for his specialty dessert and all parents for all their 
effort. 



๖. รายงานการเรยีนการสอน 

โรงเรยีนฯ ไดเ้ปิดเรยีนทีโ่รงเรยีนตามปกตติ่อเน่ืองมาจากเทอม ๑ ส าหรบัเทอม ๒ นี ้คณะ
ครูฯ ไดด้ าเนินการสอนกนัอย่างเต็มที ่ พรอ้มทัง้มกีจิกรรมเสรมิตามเหตุการณส์ าคญัต่างๆ 
ไดแ้ก ่ วนั Anzac วนัแม่ของชาวออสเตรเลยี รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ ทัง้นี ้ โรงเรยีนฯ 
ขอขอบคุณผูป้กครองทีพ่าบุตรหลานมาเรยีน และปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีนฯ 
ดว้ยดตีลอดมา 

6. Teaching and Learning Report 

The school has been operated face to face since term 1, thanks to the teachers who 
have done their best to make the class and the lesson enjoyable. There were always 
extra activities according to all events like ANZAC Day, Mother’s Day.  We would 
like to take this opportunity to thank all parents who bring their children to school 
and comply to all the strict rules for the time being. 






