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๑. พิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั  

วนัเสารท์ี ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครซดินีย ์ได้

ด าเนินการจดัพธิถีวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลวนั

เฉลมิพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

รามาธบิด ี ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั ทีว่ดั

พุทธรงัษ ีสแตนมอร ์โดยมทีีป่รกึษาโรงเรยีนฯ นางวชัร ีนิวเอลล ์เป็น

ตวัแทนของโรงเรยีนฯ เขา้ร่วมในพธิอีนัส าคญันี้ดว้ย  

Blessing Ceremony on 70th Birthday Celebration for the King Rama 10th  

On Saturday, 23rd July 2022, the Royal Consulate-

General, Sydney held a religious ceremony on the 

occasion of the 70th Birthday Celebration for King 

Rama 10th at Buddharangsee Temple, Stanmore.  

Mrs.  Watcharee  Newell ,  the  School  Advisor  

attended this special ceremony on behalf of BTCL 

School.  
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๒. การประกวดค าขวญัวนัแม่  

มลูนิธคิุณ ขา้วร่วมกบัโรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี ไดจ้ดั

กจิกรรมประกวดค าขวญัวนัแม่ไทย ๑๒ สงิหาคม ส าหรบั

นกัเรยีน ผูป้กครองและบุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้ร่วมสง่ค าขวญั

ประกวดในครัง้นี้ อน่ึง วนัอาทติยท์ี ่ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๕ คุณ

อรนุช ขวญัเมอืง ประธานมลูนิธคิุณ ขา้ว ไดม้อบรางวลัแกผู่้

ชนะเลศิการประกวด ดงันี้ 

รางวลัส าหรบันกัเรยีน คอื น.ส. อแมนดา้ เชาว ์ชัน้ ป. ๕ - ๖  

และด.ญ. ชุตกิาญจน์ สดุหลา้ ชัน้ ป. ๑ - ๒ 

รางวลัส าหรบัผูป้กครอง คอื คุณมธุลดา ชยัม ี

รางวลัส าหรบับุคคลทัว่ไป คอื คณุนิลกาล (นามแฝง) 

รางวลัพเิศษผูร้ว่มกจิกรรม คอื คุณอมัพร ซยึกูแิละคุณบุญเสรมิ 

เฮนเนเกน้ 

Contest on the Mother’s Day Poems 

Khun Khao Foundation with the BTCL School had 

a contest on the Thai Mother’s Day 12th  August 

Poems for BTCL School students, parents and 

general public to participate. 

On Sunday, 21st  August 2022, Khun Auranuj 

Kwanmuang, the President of Khun Khao Founda-

tion presented awards to the following: 

Students: Miss Amanda Chow, Year 5-6, and Miss 

Chutikarn Sudlah, Year 1-2 

Parent: Khun Mathulada Chaimee 

General Public: Khun Nilakarn (Pseudonym) 

Other Participants: Khun Amphorn Tsuyuki, and 

Khun Bunsoem Heneghan 
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๓. การแสดงวงโปงลางและนาฏศิลป์ท่ีสวนสตัวท์ารองก้า  

วนัเสารท์ี ่ ๓ กนัยายน ๒๕๖๕ รุ่นพีช่ ัน้ ป. ๓ - ๖ บางสว่นของ

โรงเรยีนฯ ไดไ้ปแสดงดนตรวีงโปงลางและนาฏศลิป์ไทยในงานฉลอง

ครบรอบ ๗0 ปีความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างไทยกบัออสเตรเลยี 

ที ่Taronga Zoo ภายในงาน ถงึแมว้่าจะฝนตกและลมแรง แต่

นกัเรยีนกไ็ดแ้สดงความสามารถอย่างเตม็ที ่ ท าใหไ้ดร้บัความสนใจ

จากนกัท่องเทีย่วทีม่าเขา้ชมทีส่วนสตัวเ์ป็นอย่างมาก 

Ponglang and Thai Dance Performances at Taronga Zoo 

On Saturday, 3rd  September 2022,  some of our 

senior students (Year 3 - 6) took part in performing 

Ponglang music and Thai dancing for the occasion 

of  70  Years  of  Partnership  between  Thailand  

and Australia at Taronga Zoo.  Although it was 

raining and very windy during the performances, 

our students still showcased their skills which kept 

the audience entertained very well. 
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๔. รางวลั Minister’s Awards 

เมื่อค ่าวนัจนัทรท์ี ่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๕ ดร. ทรงศร ี ฟอแรน ไดน้ าคณะ

ผูป้กครองและนกัเรยีนเขา้รบัรางวลัในงาน The 2022 Minister’s 

Awards for Excellence in Student Achievement - 

Community Languages Schools ทีม่หาวทิยาลยันิวเซาทเ์วลส ์

โดยท่านกงสลุใหญ่หทัยา คสูกุลและกงสลุสรยีา ปัญญาด ี ไดร้่วมแสดง

ความยนิดแีละมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดแีก่  ด.ช.  ววิศิน์ ทพิวงษ ์

โดยมนีกัเรยีนจากโรงเรยีนของเราไดร้บัรางวลั ดงันี้ 

๑. ด.ช. ววิศิน์ ทพิวงษ์ ไดร้บัคดัเลอืกเขา้รบัรางวลั Minister’s 

Award ระดบัประถมศกึษา ซึง่ถอืเป็นรางวลัสงูสดุ โดยไดร้บัรางวลั

จากนาง Sarah Mitchell รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

๒. น.ส. วรีญา ลง ไดร้บัคดัเลอืกเขา้รบัรางวลั Commended 

Award ระดบัมธัยมศกึษา 

ในทุกๆ ปี กระทรวงศกึษาธกิาร มลรฐันิวเซาทเ์วลสจ์ะมอบรางวลัใหแ้ก่

นกัเรยีนจากโรงเรยีนภาษาชุมชนต่าง ๆ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถโดด

เด่นในการใชภ้าษาและการมสีว่นร่วมในการเสรมิสรา้งวฒันธรรมที่

หลากหลายในโรงเรยีน ตลอดจนในชมุชนของนกัเรยีน ปีนี้ นกัเรยีนของ

เรามคีวามสามารถจนถงึขัน้ไดร้บัรางวลัสงูสดุ สรา้งความภาคภูมใิจ

ใหก้บัทุกคนเป็นอย่างมาก 

Minister’s Awards Ceremony 

On Monday evening, 5th September 2022, Dr. 

Songsri Foran led some parents and students to 

attend  the  award  presentations  of  the 2022 

Minister’s Awards for Excellence in Student 

Achievement - Community Languages Schools at 

the University of New South Wales.  In this event, 

the Thai Consul-General, Mrs. Hataya Khusakul, 

and    the   Consul   Mrs.  Sareeya   Panyadee    

congratulated  and  handed  a  bouquet  to our 

student, Master Vivid Thipawong too. 

This year,  there were 2 students of BTCL School 

receiving the following awards being: 

1. Master  Vivid Thipawong  received  the  

Minister’s Award which was the highest award in 

the Junior Category.  The award was presented by 

Mrs. Sarah Mitchell,  the  Minister  of  the  NSW  

Education. 

2. Miss Weeraya Leung   received  a  Com-

mended  Award  under  the  Senior  Category. 

Every year, the NSW Education give out awards to 

students from various community languages 

schools who show outstanding achievement  in 

language learning, participation in cultural events 

within their schools and the wider community.  This 

year, one of our students was able to receive the 

highest award and we were all very proud of him. 

Page 5 



* 

๕. กิจกรรมพิเศษสอนการปัน้ดินเผา  

วนัอาทติยท์ี ่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕ โรงเรยีนฯ ไดจ้ดักจิกรรมพเิศษ 

โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคณุสมชาย เจรญิและคุณโจซี ่ คาวา

ลาโล ภรรยา ซึง่เป็นผูป้กครองของ ด.ช. ชาล ี เจรญิ นกัเรยีนชัน้

อนุบาล 1 อน่ึง คุณสมชายและคุณโจซีเ่ป็นอาจารยส์อนที ่ National 

Art School และ International Art Centre of Sydney ตามล าดบั 

ผูป้กครองทัง้สองคนไดเ้สยีสละเวลามาเป็นวทิยากร เพื่อเป็น

วทิยาทานใหค้วามรู ้  ท าใหก้จิกรรมดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดตีาม

วตัถุประสงคท์ุกประการ เดก็ๆ ไดร้บัความรู ้ สนุกสนานและไดฝึ้ก

กลา้มมอืไปดว้ย โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณวทิยากรทัง้สองเป็นอย่างมาก  

On  Sunday, 18th September 2022,  BTCL School  

together with Khun Somchai Charoen and his 

spouse, Khun Josie Cavallaro organised a Clay 

Workshop at school.  Khun Somchai and Khun Josie 

are Charlie (Kindy 1)’s parents, and they are also 

the lecturers at the National Art School, and the 

International Art Centre of Sydney respectively. 

Both parents devoted their time in sharing their 

knowledge to our students and the workshop went 

very well as planned.  The students enjoyed their 

workshop which offered an opportunity to learn 

while having fun as well as developing their motor 

skills.  BTCL School wishes to thank both parents 

very much for their contribution. 

Clay Workshop  

Page 6 



* 

๖. โครงการเรียนดนตรีและศิลปะป้องกนัตวัเดือนตลุาคม ๒๕๖๕ 

วนัจนัทรท์ี ่ ๒๖ กนัยายน ถงึวนัศุกรท์ี ่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรยีนฯ 

ไดจ้ดัใหม้โีครงการเรยีนดนตรแีละศลิปะป้องกนัตวัในช่วงปิดภาค

เรยีนที ่ ๓ ขึน้ โดยในวนัสดุทา้ยของโครงการฯ โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัใหม้ี

การแสดงของนกัเรยีนทัง้ดนตรแีละศลิปะป้องกนัตวัแทนงานวนัปิด

โครงการ  ระหว่างโครงการฯ นกัเรยีนไดเ้รยีนดนตรไีทยอยา่งเขม้ขน้

และเรยีนรูศ้ลิปะการป้องกนัตวัแบบไทยๆ โดยคณะครฯู ทัง้ 4 คน ผูม้ี

ความสามารถในแขนงของตน พรอ้มกนัน้ี นกัเรยีนยงัไดใ้ชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมและช่วยใหม้สีขุภาพแขง็แรงอกีดว้ย  

Thai Classical Music and Thai Martial Arts - 2022 October Program 

On Monday, 26th September to Friday, 7th October 

2022, BTCL School held its October Program 

teaching Thai Classical Music and Thai Martial 

Arts during the Term 3 school holiday break.  On 

the last day of the program, the School arranged 

for their students to showcase their intensive 

Thai music and Thai martial arts learnings which 

were taught by 4 experienced teachers.  These 

activities allowed the students to utilize their free 

time usefully and enabled them to exercise and 

keep healthy. 

๗. ขอบคุณบรษิทั สบาย เอก็ซเ์พรส 
“Thank You” Note to Sabuy Express  

โรงเรยีนฯ ขอขอบคุณบรษิทั สบาย เอก็ซเ์พรส จ ากดั ทีใ่หค้วาม

เอือ้เฟ้ือสนบัสนุนการขนสง่เครื่องดนตรไีทยและอุปกรณ์การซ่อม

เครื่องดนตรจีากประเทศไทยมาซดินีย ์ โดยคดิอตัราค่าขนสง่พเิศษ

ใหก้บัโรงเรยีนฯ 

BTCL School would like to thank Sabuy Express Co., 

Ltd for their kind support in giving our School a 

special  rate  for  transporting  our Thai musical 

instruments and other components from Thailand 

to Sydney. 
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