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จดหมายขา่วอเิล็กทรอนิกส ์   ปี 2022 เทอม 4  

โรงเรยีนภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี 

โรงเรยีนภาษาไทยวดัพทุธรงัษขีอขอบคณุคณะครูฯ ผูป้กครองและผูส้นบัสนุนโรงเรยีน 

ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอื ตลอดจนเอือ้เฟ้ือสนบัสนุนกจิกรรมของโรงเรยีนฯ ไมว่า่จะ

ดา้นทุนทรพัย ์ แรงกายหรอืแรงใจ ทีท่ าใหส้ามารถด าเนินการต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมี

คณุภาพส าเรจ็ลุล่วงตลอดปี 2565  

ส าหรบัในปีถดัไป โรงเรยีนฯ จะด าเนินการจดัการเรยีนการสอน รวมถงึสรา้งสรรค์

กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์สงูสุดแก่นกัเรยีนและชุมชนของเราต่อไป ทัง้น้ี ในเทอม 1 ปี 

2566 โรงเรยีนฯ จะท าการเปิดเรยีนในวนัอาทติยท์ี ่29 มกราคม 2566  

เน่ืองในโอกาสปีใหม ่ 2566 น้ี ขออวยพรใหค้ณะครฯู ผูป้กครองและนกัเรยีนทุกคน มี

ความสขุและมพีลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์  

คณะกรรมการฯ  

 

 

 

 

BTCL School would like to thank all the teachers, parents 

and supporters who take part in helping us in every way, 

either financially, physically or mentally, so our school 

could perform at its best throughout 2022. 

Next year, school term 1, 2023 will commence on Sunday 

29th January 2023 where we will maintain our activities for 

the benefit of students and our Thai Community. 

As 2022 draws to a close, we would like to wish everyone a 

Merry Christmas, and a Happy, Healthy and Prosperous 

Year 2023! 

School Committee 

BTCL E- Newsletter 

Term 4 / 2022 

0412 724 161 
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งานวนัเดก็ท่ี Revesby 

วนัอาทติยท์ี ่30 ตุลาคม 2565 นกัเรยีนระดบัชัน้ อ. 2 
ป. 1-2 และหอ้งปรบัพืน้ฐาน ไดเ้ป็นตวัแทนของ
โรงเรยีนฯ ไปรว่มแสดงดนตรแีละนาฎศลิป์ไทย ชุด
ฟ้อนท ี โดยมคีรดูนตรทีัง้สองทา่นไปร่วมควบคมุวงใน
งานวนัเดก็ประจ าปี 2022 ที ่Revesby หลงัจากนัน้ได้
ร่วมขบวนพาเหรดโดยมตีวัแทนนกัเรยีนแสดงชุดไทย
ประจ าชาตดิว้ย ในโอกาสนี้ ด.ช. ธนวฒัน์ ลง นกัเรยีน
ชัน้ ป.3 ของโรงเรยีนฯ ยงัไดร้บัรางวลั Children’s 
Festival Excellence Award 2022 ซึง่เป็นความ
ภาคภูมใิจของโรงเรยีนฯ และครอบครวัเป็นอย่างมาก 

 

Children’s Festival 2022 at 
Revesby 

On Sunday 30th October 2022, our  
students  from  K. 2,  Years 1-2  and 
Fundamental Class together with two 
music  teachers  participated  in      
Canterbury—Bankstown  Children’s 
Festival 2022 at Abel Reserve, Revesby, 
with Thai classical music band and a 
dance, ‘Fon Tee’.  After the perfor-
mances, some of the students joined 
the international  costume parade.  
Furthermore, Year 3 student; Tanawat 
Lueng  received  Children’s  Festival 
Excellence Award 2022. We are so 
proud of him and congratulations to 
his family for his achievement. 
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แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั 

วนัอาทติยท์ี ่ 6 พฤศจกิายน 2565 โรงเรยีน
ภาษาไทยวดัพุทธรงัษ ี ไดจ้ดัแนะแนวการเลอืก
วชิาเรยีนเพื่อศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
โดยเจรามี ่ ชอ็ต ซึง่เป็นรุ่นพีจ่ากชัน้ ป. 4 - 6 
ก าลงัเรยีนดา้นกฎหมายทีม่หาวทิยาลยัซดินีย ์
โดยมนีกัเรยีนจากชัน้ ป. 3 - 6 และผูป้กครองที่
สนใจเขา้ร่วมฟัง  

การแนะแนวนี้เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องมาก โดย
พีเ่จรามีไ่ดเ้ตรยีมขอ้มลูมาอย่างเพยีบพรอ้ม 
พรอ้มทัง้ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ของรุ่นน้องและ
ผูป้กครองอกีดว้ย 

University Entry Guidance  

On Sunday 6th November 2022, 
the School organised  a University 
Entry   Guidance  function  by   
Jeremy Short, ex-student, who is 
studying Law at the University of 
Sydney. All students from years 3 
to 6 and many parents attended 
the  function  which  was  very   
interesting and helpful  for  the 
students. Jeremy provided a lot of 
useful information, thank you very 
much,  Jeremy,  for  your  prepara-
tion and time. 

 

อวยพรวนัคริสต์มาสแก่เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน NSW School 

of Languages (NSL) 

วนัพุธที ่14 ธนัวาคม 2565 คุณคา เคยีว (แซม) ลง ผูป้กครอง เป็นตวัแทน

ของโรงเรยีนฯ ในการน าอาหารจากรา้นเดอ ลานนา ไปมอบใหโ้รงเรยีน 

NSL ซึง่เป็นวนัเลีย้งฉลองวนัครสิตม์าสของโรงเรยีน NSL เจา้หน้าทีทุ่กคน

ต่างชื่นชอบกบัอาหารทีโ่รงเรยีนฯ น าไปมอบใหเ้พื่อแสดงความขอบคุณกบั

โรงเรยีน NSL เป็นประจ าทุกปี  

On Wednesday 14th December 2022, Mr. Ka Keung 

Leung, BTCL School’s representative, brought some 

Thai food from De Lanna Street Thai Restaurant to the 

NSL Staff Christmas Lunch party. All staff were very 

happy for what our school had brought to thank them.  

Christmas Luncheon of the NSW 
School of Languages. 
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งานลอยกระทง  

วนัอาทติยท์ี ่ 13 พฤศจกิายน 2565 คณะครวูนั
อาทติยไ์ดจ้ดังานลอยกระทงขึน้ทีล่าน
อเนกประสงคข์องโรงเรยีนฯ โดยมกีารโชวต์วั
นางนพมาศประจ าวนั นางนพมาศประจ าปี การ
เล่มเกมลกูโป่งหรรษา การลอยกระทงของ
นกัเรยีนและปิดทา้ยดว้ยการร าวงร่วมกนัของ
คณะครฯู กรรมการ ผูป้กครองและนกัเรยีนอกี
ดว้ย อน่ึง การจดังานลอยกระทงครัง้นี้ จดัขึน้
เพื่อสบืสานประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของ
ไทย ซึง่โรงเรยีนของเราไดใ้หค้วามส าคญัมา
ตลอดเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี 

Loy Kratong Festival 

On Sunday 13th November 2022, 

the teachers organized Loy 

Kratong Festival at the school 

ground to carry on the Thai 

tradition. We had a Nang 

Noppamas pageant, a lot of 

fun activities and everyone 

had a chance to float their 

kratongs in the ponds.  At the 

end of the celebration,  stu-

dents, teachers and parents 

joined the traditional Thai 

Ramwong  in  the  very 

cheerful atmosphere.   

The School will continue 

maintaining  our  Thai    

culture and tradition as 

we’ve done for more than 

thirty years.    
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 Federation’s Annual Gala 

Dinner 2022 

วนัเสารท์ี ่ 19 พฤศจกิายน 2565 นางวชัร ี นิว
เอลล ์ทีป่รกึษาโรงเรยีนฯ ไดน้ าคณะกรรมการฯ 
คุณครแูละผูป้กครองบางสว่นไปร่วมงาน 2022 
Gala Dinner จดัโดยสมาพนัธโ์รงเรยีนภาษา
ชุมชนแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์ที ่Grand Ballroom 
Bankstown Sports Club, Bankstown โดยมี
ผูร้่วมงานมากถงึ 550 คน และมบีุคคลส าคญั
เขา้ร่วม เช่น 

-  The Hon. Mark Coure, MP, Minister for 
Multiculturalism, representing the NSW 
Premier Dominic Perrottet 

- The State Leader of the Opposition, Mr 
Chris Minns, MP 

- The Hon. Damien Tudehope, MLC, Minis-
ter for Finance, NSW 

- Shadow Minister, Mr Jihad Dib, MP  

- The Hon. Victor Dominello, MP, Minister 
for Customer Service และแขกผูม้เีกยีรตทิ่าน
อื่นๆ อกีจ านวนมาก 

ในงานน้ีนกัเรยีนของเราไดร้บัคดัเลอืกใหไ้ป
บรรเลงดนตรไีทยขบักล่อมแขกทีห่น้างาน  
จากนัน้ ยงัไดแ้สดงความสามารถทางนาฏศลิป์
ไทยในงานอย่างสวยงาม ซึง่โรงเรยีนของเรา
เป็นเพยีงโรงเรยีนเดยีวเท่านัน้จากโรงเรยีน
ภาษาชมุชนอื่นๆ ทีไ่ดร้บัโอกาสใหแ้สดงในงาน
นี้ถงึสองชุด เป็นทีน่่าภาคภมูใิจและถอืว่าเป็น
อกีหนึ่งความส าเรจ็ของโรงเรยีนฯ 

On Saturday 19th November 2022, Mrs. 
Watcharee Newell,  school advisor,     
together with some committee mem-
bers  and  teachers joined   the 2022 
Gala Dinner held by NSW Federation 
of Community Language Schools Inc at 
The Grand Ballroom, Bankstown 
Sports Club with 550 guests including 
some distinguished people including: 

-The Hon. Mark Coure,  MP,  Minister 
for Multiculturalism, representing the 
NSW Premier Dominic Perrottet 

-The State Leader of the Opposition, 
Mr Chris Minns, MP 

-The Hon. Damien Tudehope, MLC, 
Minister for Finance, NSW 

-Shadow Minister, Mr Jihad Dib, MP  

-The Hon. Victor Dominello, MP, 
Minister for Customer Service 

Our students were chosen among   
other  Community   Language  
Schools  to   perform on the stage 
but we were the only school to 
play music to welcome the guests 
on arrival and dance on the 
stage. It was a great pleasure 
for us to be able to show our 
talent to the multi-cultural 
audience. 
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งานวนัชาติ  

วนัพฤหสับดทีี ่ 1 ธนัวาคม 2565 ดร.
ทรงศร ี ฟอแรน ไดน้ าคณะกรรมการฯ 
และผูป้กครองบางสว่นไปร่วมงานวนั
ชาต ิ จดัโดย สถานกงสลุใหญ่ ณ นคร
ซดินีย ์ ที ่ The Mint, Sydney ซึง่
นกัเรยีนจากโรงเรยีนฯ ไดร้บัเกยีรตใิห้
แสดงนาฏศลิป์ 2 ชุด ไดแ้ก่ ร าสีภ่าค
ประยุกตแ์ละฟ้อนแถบลาน นกัเรยีนของ
เราท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละสวยงาม 
สรา้งความประทบัใจใหก้บัแขก
ผูร้่วมงานเป็นอย่างมาก 

Thai National Day 

On Thursday 1st December 

2022 Dr. Songsri and some 

committee members and 

parents took part in  Thai 

National Day held by The 

Royal Thai Consulate,      

Sydney at the Mint, Sydney.  

On this occasion, our Year 6 

students were privileged to 

perform 2 dances, ‘Dance of 

the Four Regions’ and ‘Fon 

Thablaan’, in front of the 

distinguished guests. The 

students produced  an  

excellent performance 

which   was    greatly     

appreciated    by   the    

audience. 
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พิธีมอบสมัฤทธิบตัรประจ าปี
การศึกษา 2565  

วนัอาทติยท์ี ่ 11 ธนัวาคม 2565 โรงเรยีน
ภาษาไทยวดัพทุธรงัษไีดจ้ดัพธิมีอบสมัฤทธิ
บตัรประจ าปีการศกึษา 2565 ขึน้ โดยมนีาง
หทัยา คสูกุล กงสลุใหญ่ ณ นครซดินียเ์ป็น
ประธานในพธิมีอบสมัฤทธบิตัรแก่นกัเรยีน 
พรอ้มกนัน้ี ดร. ทรงศร ี ฟอแรน ยงัไดม้อบใบ
ประกาศเกยีรตคิณุและของขวญัแก่คณะครฯู 
ดว้ย แขกผูม้เีกยีรตทิา่นอืน่ทีม่ารว่มงาน ไดแ้ก่ 
กงสลุสรยีา ปัญญาดแีละคูส่มรส อาจารยนุ์กลู  
คณุภรณิกา กาญจนกุญชร (คูส่มรสรองกงสลุ
ใหญ่ชาล ีกาญจนกุญชร) 

ในโอกาสอนัดน้ีี โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัพธิผีกูขอ้มอื
เพือ่ตอ้นรบัท่านกงสลุใหญ่ฯ และคณะฯ โดย 
ดร. ทรงศร ีฟอแรน นางวชัร ีนิวเอลล ์คณุตาบ
ทพิย ์ หงสเวสและคณุครขูวญัตา ณ ล าพนู 
ตามล าดบั 

ภายในงานมกีารแสดงนาฏศลิป์และดนตรขีอง
นกัเรยีนทุกระดบัชัน้ หลงัจากนัน้เป็นการ
รบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัของแขกผูม้ี
เกยีรต ิ คณะกรรมการฯ คณะครฯู ผูป้กครอง
และนกัเรยีนทัง้หมดอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง 

โรงเรยีนฯ ขอขอบคณุสถานกงสลุทีน่ าอาหาร
มาร่วมจ านวน 3 ถาดใหญ่และขอขอบคณุ
ผูป้กครองทุกทา่นทีน่ าอาหารมารบัประทาน
ร่วมกนั และในโอกาสนี้โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัเลีย้ง
พซิซ่าแก่นกัเรยีนและผูร้่วมงานทกุคน เพือ่
แสดงความขอบคณุเป็นประจ าทกุปีเหมอืนที่
เคยปฏบิตัมิาตลอดเป็นเวลานาน 

Graduation 2022 Day 

On Sunday 11th December 

2022 the School held a 

Graduation ceremony 

with Mrs. Hataya Khusa-

kul, Thai Consul-General, 

Sydney, together with 

Mrs Supreeya Punyadee, 

Consul, and spouse, Mr 

Nukul, and Mrs Pornnika 

Garnjana-Goonchorn, 

spouse  of  Deputy Consul

-General,   Mr. Charlie  in    

attendance. 

The Consul-General presented 

students’ certificates and Dr. 

Songsri Foran presented teachers’ 

certificates and presents. 

The School also had a wrist tying 

ceremony to wish good luck to 

the Consul-General and the staff 

by Dr. Songsri Foran, Watcharee 

Newell, Tarpthip Hansavesa and 

Kru Kwanta Na Lamphoon. All 

students and some parents had a 

chance to perform, either playing 

music or dancing to finish off the  

year  2022.    After  the  ceremony, 

we all had lunch together in  a 

warm and  friendly atmosphere. 

We  would  like to  take   this   

opportunity to thank the Thai 

Consulate for its support and for 

bringing three big trays of food to 

the school. Many thanks to all 

parents who brought some food 

for our annual end of school year 

luncheon.  Following our school 

tradition at end of year celebra-

tions,  we also ordered a lot of 

pizza  for  the  students  and   

everyone  to   show    our          

appreciation of  everyone’s      

support. 
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