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เมือ่วนัเสารท์ี ่ 14 และวนัอาทติยท์ี ่ 15 
พฤษภาคม 2022 กงสุลใหญ่ ณ นครซดินีย์
ไดจ้ดังานไทยแลนด ์แกรนด ์ขึน้ที ่Belmore 
park ซึง่นกัเรยีนของเราทุกระดบัชัน้ไดเ้ขา้
รว่มแสดงบนเวท ี ตลอดจนไดเ้ขา้รว่มขบวน
กลองยาวเปิดงานในวนัแรกดว้ย บรรยากาศ
เตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน ท าใหผู้ช้มใน
งานไดเ้ขา้รว่มร ากบัการแสดงของเรา 
นบัเป็นการรวมตวัครัง้ส าคญัของเหลา่
ชุมชนชาวไทยในซดินีย ์ รวมทัง้ผูป้กครอง
ของนกัเรยีนโรงเรยีนฯ อกีดว้ย  

งานไทยแลนด ์แกรนด ์เฟสติวลั  
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On Saturday 14th and Sunday 15th 
May 2022, the Royal Thai Consu-
late, Sydney held the Thailand  
Grand  Festival at Belmore  Park.  
We  were  delighted to take part in 
this special festival and all of our 
students had a chance to perform 
both Thai dances and music on the 
stage.  Our students and music 
teachers led the long drum pro-
cession for the opening ceremony.  
The atmosphere was joyful and 
fun for the audience, and some of 
them danced to our music bands.  

Thailand Grand Festival 
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วนัอาทติยท์ี ่ 5 มถิุนายน พ.ศ. 2565 Mr. Djuwakan Jeremy 
Marika ผูป้กครองของ ด.ญ.มะล ิ มารคิา หอ้งปรบัพืน้ฐาน 
(มะนาว) ไดม้ารว่มเล่นดนตรดีว้ยเครือ่ง Didgeridoo ซึ่งเป็น
เครือ่งดนตรขีองชาวพืน้เมอืงอะบอรจินิ เพือ่เป็นการฉลอง
สปัดาห ์ NAIDOC (National Aboriginal and Islanders Day 
Observance Committee) ซึ่งเป็นการระลกึถงึประวตัศิาสตร ์
วฒันธรรมและความส าเรจ็ของชาวอะบอรจินิและชาวเกาะช่อง
แคบทอรเ์รส อน่ึง โรงเรยีนฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อทุกชุมชนทีไ่ด้
เขา้มาเรยีนในโรงเรยีนฯ การแสดงน้ีท าใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกั
ถงึคณุคา่และเคารพต่อชุมชนอื่นๆ นอกเหนือจากชุมชนไทยอกี
ดว้ย ขอขอบคณุ Mr. Djuwakan Jeremy Marika ทีม่าใหค้วาม
ส าราญต่อคณะครฯู นกัเรยีนและผูป้กครองมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 

 

 

 

On  Sunday 5th  June 2022,  Khun  Djuwakan   
Jeremy Marika,  parent of Mali Marika in the 
fundamental class (Lemon Class), gave a talent-
ed performance on a didgeridoo, which is an  
Aboriginal  traditional  music  instrument,  to 
celebrate NAIDOC  (National  Aboriginal  and  
Islanders Day  Observance Committee) Week.   
This was  in  recognition and remembrance of 
the history, culture and success of Aboriginal 
and Torres Strait Islanders. 

The School values and  pays  respect  to  all  
communities besides the Thai community.  
Thank you  very much Khun Djuwakan Jeremy 
Marika  for your contribution and for giving us 
an opportunity to be part of this occasion.  

 

การโชวก์ารเล่นดนตรีด้วยเครื่อง Didgeridoo 

หลงัจากงานไทยแลนด ์ แกรนด ์ เฟสตวิลั ผา่นไปไดด้ว้ยด ี โรง
เรยีนฯ ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย จงึ
ไดจ้ดัซื้อพซิซ่ามาเลีย้งเป็นอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรยีนทกุคน 
เมือ่วนัอาทติยท์ี ่ 22 และ 25 พฤษภาคม 2565 เพือ่เป็นการ
ขอบคณุนกัเรยีนทีต่ ัง้ใจแสดงในงานน้ี  

 

With the success of the Thailand Grand Festival 
the school received some incentive from the 
Tourism Authority of Thailand for our perfor-
mances, so we ordered pizzas for the school’s 
lunches for 2 consecutive Sundays to show our 
appreciation for their effort.  Thank you everyone 
and well done. 

โรงเรียนฯ เลีย้งพิซซ่านักเรียน  Pizza for students 

Digeridoo performance  
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คอนเสิรต์เฟรนดชิ์พ เฟสติวลั  
วนัเสารท์ี ่ 21 พฤษภาคม 2565 นกัเรยีน ป. 4 - 6 บางสว่นของ
โรงเรยีนภาษาไทยวดัพทุธรงัษ ี ไดม้โีอกาสไปแสดงนาฏศลิป์ไทยที่
คอนเสริต์เฟรนดช์พิ เฟสตวิลั  จดัขึน้โดย The Bulgarian Cultural 
and Social Association “Rodina” ณ Sydney Congress Hall, 
Sydney  

ในงานน้ี ไดม้กีารแสดงอนัหลากหลายจากโรงเรยีนภาษาชุมชน
ประเทศบลักาเรยีและคณะนกัแสดงนานาชาตซิึ่งสรา้งความบนัเทงิ
ใหก้บัผูช้มเป็นอย่างด ี นกัเรยีนของโรงเรยีนฯ ไดแ้สดงความโดด
เดน่จากการฟ้อนร าอนัเป็นการเผยแพรว่ฒันธรรมไทย นอกจากน้ี 
ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัโรงเรยีนภาษาชุมชม
อื่นๆ ดว้ย หลงัจากการแสดงสิน้สดุลง ไดม้เีสยีงตอบรบัจากผูช้มซึ่ง
แสดงความชื่นชอบการแสดงของโรงเรยีนฯ เป็นอย่างมาก 

 

 

Friendship Festival Concert 

On Saturday, 21 May 2022, some Year 4-6 

students of Buddharangsee Thai Community 

Language School (BTCL School) participated 

in the Friendship Festival Concert which was 

hosted by the Bulgarian Cultural and Social 

Association “Rodina” at Sydney Congress 

Hall, Sydney. 

There were  various performances by the 

Bulgarian Language School and several 

dance groups from  other multi-cultural  

communities. Our students impressed their 

audience by showcasing a Thai traditional 

dance to promote the Thai culture and it was 

an opportunity for our School to develop a 

friendship   with   the   other   community  

language schools  as well.  After  the   perfor-

mance, our students received very positive 

feedbacks from the audience. 
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 Wai Kru Ceremony   “Nom  Jit  Wanta 
Bucha  Kru” 

On Sunday 29th May 2022, the School held a Wai Kru 

Ceremony “Nom Jit Wanta Bucha Kru” (Teachers’ Day 

Observance).  Mrs. Watcharee Newell, the chairperson 

of  the ceremony  and  Mrs. Kwanta Na Lamphun,  

principal, and all teachers of the school attended this 

ceremony. 

Previously, our school only held this ceremony during  

the Summer School Project. This was our first Sunday 

School Wai Kru ceremony. We followed the traditional 

customs such as the offering of flowers, incense and 

candle trays by the student representatives to the 

chairperson and the principal.  Then every student had 

a chance to offer a bunch of flowers with incense and a 

candle to their teacher. 

The School will continue to organise this traditional 
ceremony for Sunday and Summer School Projects 
every year onwards to promote Thai traditions in the 
community and give students the opportunity to pay 
respect and gratitude to their teachers, and ask them 
for forgiveness.  

พิธีไหว้คร ู"น้อมจิตวนัทาบชูาคร"ู 
วนัอาทติยท์ี ่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัใหม้พีธิไีหว้
คร ู “น้อมจติวนัทาบูชาคร”ู โดยมนีางวชัร ี นิวเอลล ์ ทีป่รกึษา
โรงเรยีนฯ เป็นประธานในพธิ ีครขูวญัตา ณ ล าพนู ครใูหญ่และ
คณะครทุูกท่านเขา้รว่มพธิ ี 

ทีผ่า่นมาโรงเรยีนฯ ไดจ้ดัพธิไีหวค้รปูระจ าปีในชว่งภาคฤดรูอ้น
เท่านัน้ ครัง้นี้ถอืวา่เป็นครัง้แรกของภาควนัอาทติย ์ พธิดีงักลา่ว
นี้ โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัตามรปูแบบของพธิกีารในประเทศไทย ไดแ้ก ่
การมอบพานดอกไมแ้ละพานธปูเทยีน รวมทัง้นกัเรยีนทุกคนได้
น าชอ่ดอกไมแ้ละธปูเทยีนมากราบไหวค้รผููส้อนดว้ย 

โรงเรยีนฯ จะด ารงพธิไีหวค้รนูี้ไวท้ัง้ในภาคภาษาไทยวนัอาทติย์
และภาคฤดรูอ้นตอ่ไป เพือ่เป็นการรกัษาวฒันธรรมประเพณีอนั
ดงีามของประเทศไทยใหค้งอยูใ่นตา่งแดน รวมถงึเพือ่ใหเ้ดก็ได้
แสดงความกตญัญกูตเวทแีละแสดงความเคารพตอ่ครผููป้ระสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรู ้ อกีทัง้ยงัถอืเป็นโอกาสทีศ่ษิยจ์ะไดข้อขมา
ตอ่ครดูว้ย  
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 งานเล้ียงอาหารค า่โดยสถานกงสลุใหญ่ ณ นครซิดนีย ์ 

วนัอาทติยท์ี ่5 มถุินายน 2565 โรงเรยีนฯ ไดร้บัเชญิจากกงสุลใหญ่ ณ 
นครซดินีย ์ นางหทัยา คสูกุล ใหไ้ปรว่มรบัประทานอาหารค ่าทีบ่า้น 
เนื่องในโอกาสทีโ่รงเรยีนฯ ไดจ้ดัโครงการพเิศษดนตรแีละนาฎศลิป์
ไทยเขม้ขน้ ครัง้ที ่16 ในการนี้ โรงเรยีนฯ จงึไดน้ าคณะคุณครผููฝึ้กสอน 
ผูป้กครองและกรรมการบางสว่นไปรว่มงานภายใตก้ารน าของ ดร. ทรง
ศร ี ฟอแรน ผูป้ระสานงานโรงเรยีนฯ และไดร้บัการตอ้นรบัเป็นอยา่งดี
จากเจา้หน้าทีส่ถานกงสุลใหญ ่ อาทเิชน่ รองกงสลุใหญ่ นายชาล ี กาญ
จนกุญชรและภรยิา กงสุลสรยีา ปัญญาดแีละเจา้หน้าทีอ่กีหลายท่าน 

ในงานนี้ กงสุลใหญ่หทัยาฯ และคณะฯ ไดใ้หค้วามเป็นกนัเองกบัครแูละ
ตวัแทนของโรงเรยีนฯ เป็นอยา่งมาก ท าใหบ้รรยากาศในงานเตม็ไป
ดว้ยความรืน่เรงิ  

ในการนี้ ท่านกงสุลใหญ่ยงัไดก้ลา่วชืน่ชมคณะครทูีไ่ดทุ้่มเทเวลา ตัง้ใจ
ในการสอนเพือ่สบืสานวฒันธรรมไทยในตา่งแดน รวมทัง้ผูป้กครอง
อาสาสมคัรทีร่ว่มแรงร่วมใจกนัชว่ยงานโรงเรยีนฯ อยา่งแขง็ขนั ซึง่ท า
ใหก้ารด าเนินงานของโครงการพเิศษผา่นไปไดด้ว้ยด ี ประสบ
ความส าเรจ็ สรา้งความภูมใิจใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งมาก 

ขณะเดยีวกนั ดร. ทรงศร ีไดก้ลา่วขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และรฐับาลไทย
ทีไ่ดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัดา้น
การศกึษาเพือ่ใหเ้ดก็ไทยในซดินีย์
และบรเิวณใกลเ้คยีงไดม้โีอกาส
เรยีนรู ้ด ารงไวซ้ึง่ภาษาไทยและ
วฒันธรรมไทย รวมทัง้ใหก้ารส่งเสรมิ
และสนบัสนุนกจิกรรมของโรงเรยีนฯ 
มาโดยตลอดและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
ทางโรงเรยีนฯ จะไดร้บัการสนับสนุน
จากภาครฐัฯ ตอ่ไป 

Dinner Hosted by the Royal Thai Consu-
late-General, Sydney 

On Sunday, 5th June 2022, our Special Projects’ 
teachers, some committee members, and parents 
of BTCL School  led  by Dr. Songsri Foran  were 
delighted to join a wonderful dinner hosted by 
the Consulate-General, Sydney Hataya Khusakul 
at her residence. Deputy Consul-General 
Mr.Charlie Garnjana-Goonchorn and his spouse, 
Consul Sareeya Panyadee and some staff of the 
Royal Thai-Consulate-General, Sydney also joined 
the function. The Consul-General Hataya Khusa-
kul made everyone feel very welcome and praised 
the teachers for their hard work and contribution 
in teaching and cultivating  the Thai culture in 
Sydney. The Consul-General also thanked  the 
parent volunteers who have  continuously sup-
ported the school and contributed to the success 
of the Special Project. 

Dr. Foran thanked the Consul-General and the 
Thai government for stressing the importance of 
education for Thai students in Sydney and nearby 
areas. As a result, they have opportunities to learn 
and nurture their Thai language and culture. Dr. 
Foran also made a special  thanks  for  the  contin-
uous support to the activities of the BTCL School 
and we look forward to receiving further support 
and working with  the Thai government  in  the 
future. 
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วนัอาทติยท์ี ่19 มถุินายน พ.ศ. 2565 โรง
เรยีนฯ ไดจ้ดักจิกรรมวนัภาษาไทยขึน้ 
โดยคณะครวูนัอาทติยไ์ดร้ว่มกนัแสดง
ละครพืน้บา้น ชุด “ไกรทอง” นอกจากนี้ 
ยงัมกีจิกรรมทีแ่บ่งเป็นฐานตา่งๆ ไดแ้ก่ 
ฟัง พดู อ่านและเขยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนได้
มสีว่นรว่มในการแสดงความสามารถ

ทางดา้นภาษาไทยตามฐาน หลงัจากนัน้
นกัเรยีนแตล่ะชัน้หอ้งไดอ้อกมาแสดง
ความสามารถตามระดบัการเรยีน
ภาษาไทย ผูป้กครองและนกัเรยีนไดร้บั
ความรู ้ พรอ้มทัง้ความสนุกสนานจาก
กจิกรรมในวนันี้เป็นอยา่งมาก  

วนัภาษาไทย   
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On Sunday 19th June 2022 
the Sunday teachers held 
Thai Language Day with 
their folk play of “Krai 
Thong” in which  many  
students participated.       
The teachers then divided 
the students into 4 groups 
based on  the  four   activi-
ties of Listening, Speak-
ing, Reading and Writing 
so the students all had a 
chance to participate.  

Each class showed their 
Thai ability according to 
the level of their class. All 
parents  and  students   
enjoyed the activities very 
much, so a big thank you 
and congratulations to the 
teachers.  

Thai Language Day  
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Children’s Festival 2022  

On Sunday 26th June 2022, some students from 

years  3 - 6 attended  the Children’s Festival 

2022 event at Pyrmont Bay Park. They showed 

their ability in performing music of North East 

Thailand on “Pong Lang” instruments. Their 

performance had a fun rhythm and impressed 

the audience.  

 

งานวนัเดก็ 

วนัอาทติยท์ี ่26 มถุินายน 2565 รุน่พี ่ป. 3 - 6 บางสว่น ได้

ไปรว่มแสดงในงาน  Children’s Festival 2022 ที ่Pyrmont 

Bay Park นักเรยีนของโรงเรยีนฯ ไดแ้สดงความสามารถ

ทางดนตรไีทยอสิาน วงโปงลาง ซึง่ไดบ้รรเลงเพลงทีม่ี

จงัหวะสนุกสนานและเป็นทีค่วามประทบัใจแก่ผูช้มในงาน 
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On Sunday 3rd July 2022,  our 
parents brought food to school 
to thank the teachers for their 
time and effort teaching our 
children. This has been done 
each term for many years now.  
Everyone enjoyed the fun, the 
joy and friendly environment, 
and especially the authentic 
food and dessert from each 
family.  

Lunch for teachers  

วนัอาทติยท์ี ่ 3 กรกฎาคม 2565 ผูป้กครองไดน้ า
อาหารกลางวนัมารวมกนัและรบัประทานรว่มกนักบั
คณะครฯู ทัง้น้ี เพือ่เป็นการเลีย้งขอบคุณทีไ่ดต้ัง้ใจ
สอนนักเรยีนของเรามาตลอดทัง้เทอม บรรยากาศ
เตม็ไปดว้ยความอบอุ่นและเป็นกนัเอง 

เลีย้งอาหารกลางวนัคณะครวูนัอาทิตย ์ 
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The school’s IT team has 
adjusted the latest website 
server version, including 
the code for back office.    
The WordPress software 
was adjusted and re-
tested, including plugins 
and coding.   

 

At the moment, we are in 
the process of checking 
and correcting all details 
and  when  everything is 
finished the website will be 
more interesting and up to 
date. Our website is still 
the same at: https://
www.btclschool.com/  

School’s Website  

ทมีไอทขีองโรงเรยีนฯ ไดพ้ฒันาปรบัปรงุ Server เวอรช์ ัน่
ใหมล่่าสดุขึน้ สว่นของ Back office ไดป้รบัปรงุ code 
ส าหรบั WordPress ไดป้รบัปรงุและทดสอบใหม ่ ส าหรบั 
plugin ไดท้ าการแกไ้ข code และใชก้ารไดท้ัง้หมด  

โดยรวมขณะน้ีเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนอยู่ระหวา่งการ
ปรบัปรงุรายละเอยีดต่างๆ ซึ่งจะท าใหม้คีวามน่าสนใจและ
ทนัสมยัขึน้ ผูป้กครองและผูส้นใจสามารถเขา้เยีย่มชมไดท้ี่
เวบ็ไซตเ์ดมิ https://www.btclschool.com/ 

 

การพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซตข์องโรงเรียนฯ  
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