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สรุปผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมของกลุมนักเรียนไทย
ในราชอาณาจักรเบลเยียม 
ประจําป พ.ศ. 2561-2562

TSAB: Thai Student Assembly in Belgium

“We are rather small, 
But we are doing the 
best we can. 
We help, care, and 
always support our 
friends”

ผูจัดทํา:  นางสาวปยดา ดาวดึงษ ประธานกลุมนักเรียนไทยฯ ป 61-62

ติดตอเรา (Contact us)

1. Website: https://tsabbe.wixsite.com/tsab

2. Facebook: https://www.facebook.com/thaistudentassociation.be/

3. Email: thaistudentsinbelgium2018@gmail.com 

4. Line: TSAB

ประวัติกลุมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม

TSAB: Thai Student Assembly in Belgium

กอนหนานี้นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียมไมไดมีการรวมกลุมกันอยางชัดเจน 

สวนใหญจะรวมกลุมกันเล็กๆ ในกลุมนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือเน่ืองใน

โอกาสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลสจัดกิจกรรมตางๆ เชน การใหนักเรียนชวย

ขายเคร่ืองดื่มในงานไทย (Thai festival) หรือเม่ือมีรัฐมนตรีเดินทางมาจากราชอาณาจักร

ไทย แตในเบื้องตนเปนเพียงการรวมกลุมกันเพียงชั่วคราว ไมมีการกอตั้งกลุมนักเรียนหรือ

สมาคมนักเรียนที่เปนรูปธรรมชัดเจน

นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียมไดมีการรวมกลุมอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2560 

จากการเขารวมการจัดการประชุมวิชาการตางๆ ซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดการรวมกลุมกัน

ของนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียมอยางชัดเจน

ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ไดมีการริเร่ิมจัดตั้งเครือขายสังคมออนไลน ไดแก 

เฟสบุค (Facebook) และไลน (Line) ชื่อกลุมวา TSAB: Thai Student Assembly in 

Belgium เพ่ือใชเปนชองทางหลักในการติดตอและแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางนักเรียนไทย

ดวยกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส และสํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ประธานคนแรกของกลุมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม ประจําป พ.ศ. 

2560-2561 คือ นายวิศรุต จันทรปรุง นักศึกษาปริญญาเอก ดานวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมาแลกเปลี่ยนทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกนต (Ghent university) และมีการ

ประชุมอยางเปนทางการของกลุมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียมเปนคร้ังแรก ณ 

เมืองลิเอช (Liege) ผลของการประชุมในคร้ังนั้นคือ สมาชิกทุกคนเห็นชอบรวมกันในการจัด

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป คร้ังที่ 7 (TSAC2018) ในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 และหลังจากน้ันก็มีการประชุม นัดพบและทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียน

จนมาถึงปจจุบัน

ป ระธ านขอ งกลุ ม นั ก เ รี ยน ไท ย ในร าชอา ณาจั ก ร เบล เ ยี ยมคนที่  2 คื อ 

น.ส . ปยดา ดาวดึงษ นักศึกษาปริญญาเอกดานบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีตนทุน 

มหาวิทยาลัยอันเวิป (University of Antwerp) ไดรับเลือกตั้งโดยกลุมนักเรียนไทยใน

ราชอาณาจักรเบลเยียมใหเปนประธานนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม ประจําป 

พ.ศ. 2561-2562

ประธ านขอ งกลุ ม นั ก เ รี ยน ไท ย ในร าชอา ณาจั ก ร เบล เ ยี ยมคนที่  3 คื อ 

น.ส.อารดา จํานงพิพัฒนกุล นักศึกษาปริญญาเอกดานวิศวกรรมศาสตร (Mechanics of

composite materials) มหาวิทยาลัยเกนต (Ghent University) ไดรับเลือกตั้งโดยกลุม

นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียมใหเปนประธานนักเรียนไทยในราชอาณาจักร

เบลเยียม ประจําป พ.ศ. 2562-2563

ขอมูลทั่วไปของนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม พ.ศ. 2561-2562
1. มีจํานวนนักเรียนไทย 32 คนกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเบลเยียม

ชาย 12 คน หญิง 20 คน

2. ระดับการศึกษาของนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษา: 

รอยละ 80 ระดับปริญญาเอก 

รอยละ 10  ระดับปริญญาโท 

รอยละ 5  ระดับปริญญาตรี และ

รอยละ 5 โครงการแลกเปล่ียนระยะส้ัน หรือการทํางานวิจัยระยะส้ัน

3. สาขาวิชาท่ีนักเรียนไทยกําลังศึกษา: 10 สาขาวิชา ไดแก

วิทยาศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ กฎหมาย ภาษาศาสตร และดนตรี 

4. เมืองท่ีนักเรียนไทยอยูอาศัยและศึกษา:

ลูเวิน (Leuven) เกนต (Ghent) บรัสเซลส (Brussels) อันเวิป (Antwerp) 

ลิเอช (Liege) และนามวิ (Namur) 

(ปยดา ดาวดึงษ ประธานกลุมนักเรียนไทยฯ ป 61-62)

https://tsabbe.wixsite.com/tsab
https://www.facebook.com/thaistudentassociation.be/


TSAC 2019 London United Kingdom

น .ส .  เ พ็ญนภา พรมทะเล นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรกายวิภาค คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงเปน
นักศึกษาแลกเปล่ียนระดับปริญญาเอก 
Bioscience engineering, Ghent 
University ไดรับรางวัล Outstanding 

oral presentation จากการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนักเรียน
ไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 (TSAC2019) 
ณ  ล อ น ด อ น  ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร

Contact Us

Northwind Traders
4567 Main Street
Raleigh, NC 02134-0000
(718) 555-1234
kim@northwindtraders.com
Visit us on the web:
www.northwindtraders.com

Academic Activities Social Activities: Monthly meeting/outing

Congratulations to Phennapa Phomthale, a Ph.D student in Bioscience 
engeneering. She has received an outstanding oral presentation award in 8th

Thai Student Academic Conference (TSAC 2019), London, United Kingdom.

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 น.ส.ปยดา ดาวดึงษ (ประธานนักเรียน) และนายอติรุจ เทพวงศ 
ตัวแทนนักเรียนเขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษแกคณะอาจารยและนักศึกษาปริญญาเอกดาน

บริหารก าร ศึกษาจากมหาวิทยา ลัยราช ภัฏอุบลราชธานี  ที่ สถาน เอกอัค รราชทู ต 
ณ กรุงบรัสเซลส นอกจากน้ีตัวแทนนักเรียนทั้ง 2 คน ยังไดใหการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการระบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรเบลเยียมแก
คณะผูดูงานมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอีกดวย 

On 4th April 2019 at the Royal Thai Embassy Brussels, two members of TSAB 
have a chance to share the idea and experience regard to the Belgian education 
system to group visited from Ubon Ratchathani Rajabhat University. 

Royal Thai Embassy in Brussels

1st outing in Leuven (Dec 2018) 

in Brussels (Mar 2019) 

Social Activities: Team building activity

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม สมาคม
นักเรียนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสฯ สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และ

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมนีฯ รวมกันจัดงานกีฬาสานสัมพันธระหวางนักเรียน
ไทยที่กาํลังศึกษาอยูใน 4 ประเทศน้ีขึ้น ภายใตช่ืองานวา “BeFrieND 2019 กีฬาจตุรสัมพันธ 
เด็กกําแพงหอหันเกมส” ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

On 6-7 April 2019, the student association from four countries: Germany, 
France, the Netherlands, and Belgium organized a sports day under name Be 

FrieND 2019 in Den Haag, Netherlands. The objective of this event is to 
facilitate a good friendship among Thai students in these four countries. The 
activities in this event include sports activities (e.g., ice-breaking, volleyball, 
chair ball, basketball, badminton, and indoor soccer), dinner, and sightseeing.  

วันที่  5 พ .ค . พ .ศ . 2562 กลุมนักเรียนไดไปทําบุญและสนทนาธรรมกับพระครู

วินัยธรสมศักดิ์ เจาอาวาสวัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ราชอาณาจักรเบลเยียม

On 5th May 2019, we went to make merit at Wat Dhammapateep, 

Mechelen, Belgium. Then, we went to Mechelen city for sightseeing. 

in Mechelen (Apr 2019)

In Brussels (June 2019)

in Leuven (June 2019)

วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ. 2562 กลุมนักเรียนเขารวมกิจกรรม “สถานเอกอัครราชทูตพบนักเรียนไทย

ในราชอาณาจักรเบลเยยีม ประจําป พ.ศ. 2562” ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส เพ่ือ

สรุปผลการดําเนินงานประจําปพ.ศ. 2561-2562 และนําเสนอแผนการดําเนินงานในปพ.ศ. 

2562-2563 แกขาราชการประจําสถานเอกอัครราชทูตไดรับทราบ

On 26th June 2019, the Royal Thai Embassy and the Thai Student Assembly in 

Belgium organized an annual meeting at the ambassador’s residence in Brussels. 
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