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ประชุมสามญัและสมัมนาของเครอืขา่ยหญงิไทยในยโุรป ประจ าปี  2559 

วนัที ่24-26 มถินุายน พ.ศ. 2559  
 

พราวเยาวชนไทยในตา่งแดน โอกาสและอปุสรรค 
THAI YOUTH ABROAD 

SUCCESS AND SPECTRE 

พพิธิภณัฑอ์อสโล Oslo Museum (พพิธิภณัฑส์หวฒันธรรม Intercultural Museum) 
   กรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์Tøyenbekken 5, 0188 Oslo 

วนัพฤหสั ฯ ที ่23 มถิุนายน คณะผูบ้รหิาร กรรมการเครอืขา่ย ฯ และผูส้นใจ ศกึษาดงูานที ่Helsfyr Laering Senter 

 
คา่ลงทะเบยีน  (รวม น ้าดืม่ อาหารวา่ง อาหารกลางวนั วนัศกุรแ์ละวนัเสารท์กุมือ้) 

สมาชกิเครอืขา่ย ฯ สมาชกิของสมาคมเจา้ภาพ ผูส้นใจจากประเทศนอรเ์วย ์25 ยโูร / 250 โครน
นอรเ์วย ์ 

ยังไมเ่ป็นสมาชกิ 30 ยโูร/300 โครนนอรเ์วย ์  

 
คา่ผา่นประตงูานเลีย้งสงัสรรค ์  30 ยโูร/ 300 โครนนอรเ์วย ์รวมอาหาร น ้าดืม่และไวน์ 

คา่ทศันศกึษา    20 ยโูร/ 200 โครนนอรเ์วย ์รวมอาหารกลอ่งมือ้กลางวนัและน ้าดืม่ 
 

วนัศุกรท์ ี ่24 มถินุายน 
09.00 น.  ลงทะเบยีน 

 

09.45   การประชุมสามญัประจ าปี 2559   
 เปิดการประชุมโดย นงลกัษณ์ ใจสงฆ ์เทร็พพ ์ประธานเครอืขา่ย ฯ 

 เลอืกผูน้บัคะแนนเสยีง 
 รายงานและรบัรองบนัทกึการประชุมสามญัประจ าปี 2558 ณ กรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส

โดย โสพศิ ทบัทมิ เลขานุการ 

 รายงานและรบัรองรายงานการเงนิโดย สหะ สารพันธ ์เหรัญญกิ พยงุศร ีอาดมั และ พจณี เรอ
โนซ ์ผูต้รวจบัญช ี

 รายงานผลงานปี 2559 นงลกัษณ์ ใจสงฆ ์เทร็พพ ์ 
 ขอ้เสนอจากสมาชกิ 

 ทบทวนรายชือ่กรรมการและผูป้ระสานงานประเทศ ประไพรัตน ์มกิซ ์รองประธาน 
 คณะกรรมการบรหิารหมดวาระ เสรมิศร ีบญุสตุม ์รองประธานเครอืขา่ย ฯ กลา่วสรุปพรอ้ม

ขอบคณุสมาชกิและผูส้นับสนุน 

 
11.00-11.15  อาหารวา่ง  

 
11.15 -12.00 เลอืกคณะกรรมการบรหิารชุดใหม ่พยงุศร ีอาดมั กรรมการประจ าเยอรมน ีและบญุสง่ ชเลธร 

กรรมการประจ าประเทศไทย ด าเนนิการเลอืกตัง้   

คณะกรรมการบรหิารชุดใหมร่บัหนา้ทีแ่ละด าเนนิการเลอืกเจา้ภาพปี 2560 
 

12.00-13.30  อาหารกลางวนั 
 

13.30- 15.15 ประชมุหารอืและชีแ้จงเรือ่งการประสานงานและนโยบายกับผูบ้รหิารจากกระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงออสโล  
นงลกัษณ์ ใจสงฆ ์เทร็พพ ์ผูด้ าเนนิการประชมุหารอื 

   

https://maps.google.no/maps?f=d&source=s_d&saddr=Smalgangen&daddr=T%C3%B8yenbekken&hl=no&geocode=FekxkgMdHTWkAA%3BFV0zkgMdDj2kAA&mra=mift&mrsp=1&sz=18&dirflg=w&sll=59.91281,10.76319&sspn=0.002334,0.00397&ie=UTF8&t=h&z=18
http://2.bp.blogspot.com/-yjVIsBRgq3s/Ttftc1QNl6I/AAAAAAAAAkQ/78TNileo0zA/s1600/DTKF.png
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15.15-15.30  อาหารวา่ง 
 

15.30-16.00 โครงการ/กจิกรรมส าหรบัเยาวชน เสนอโดยกศน.เขตเอสิทโ์ฟลดแ์ละสมาคมภาษาและ
วฒันธรรมไทย-นอรเ์วย ์

 

16.00-17.00 เยาวชนสนทนา  
เสรมิศร ีบญุสตุม ์ด าเนนิการเสวนากับเยาวชนเชือ้ชาตไิทยในนอรเ์วย ์นางสาว เจนจริา สวุรรณวงศ ์ 

เด็กหญงิ มัทนาพร ฟเูกลิสตาค และ นาย ทศกรณ์ ชาสงัข ์
 

อาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 
วนัเสารท์ี ่25  มถินุายน 2559 สมัมนา พราวเยาวชนไทยในตา่งแดน โอกาสและอุปสรรค 

 
08.15- 09.00   ลงทะเบยีนและจ่ายคา่สมาชกิ (ส าหรับผูม้าใหม)่ 

 
พธิกีร   กนกนภัส สขุสง / ทรงสทิธิ ์เลศิเศรษฐการ 

 

09.00-09.20 เปิดการสมัมนา เลีย้งลกูอยา่งไรใหเ้ขม้แข็ง 
 กบัวทิยากรจากกรมสขุภาพจติ น าโดย นายแพทย ์ประเวช ตนัตพิวิฒันสกลุ 

 
  ประธานสมาคมสตรไีทย วริาภรณ์ สนุกใจ ออสเฮม กลา่วตอ้นรับ 

เอกอัครราชทตูไทย ประจ ากรุงออสโล นาย จักร บญุ-หลง กลา่วเปิดการสมัมนา  

 
09.20-10.30  “รูส้กึดกีบัตวัเอง” 

 
10.30-10.45  อาหารวา่ง 

 
10.45-12.30  “จดัการชวีติได”้ 

 

12.30-13.30   อาหารกลางวนั 
 

13.30-15.00   “มสีายสมัพนัธเ์กือ้หนุน” 
 
15.00-15.15   อาหารวา่ง 

 
15.15- 16.45   “มจีดุหมายในชวีติ” 

 
16.45-17.00  ปิดการประชมุและสมัมนา 

  

19.00 – 24.00   อาหารเย็นและงานสงัสรรคส์มัพนัธ ์ แตง่กายชดุนานาชาต ิ
ศนูยป์ระชุมของสภากาชาด Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo 

 
   คา่ผ่านประต ู30 ยโูร/ 300 โครนนอรเ์วย ์รวมอาหาร น ้าดืม่และไวน์ 

 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษยก์ลา่วเปิดงานและ

แถลงนโยบายของรฐับาลและกระทรวง ฯ  

 
วนัอาทติยท์ี2่6 มถิุนายน 

 
09.00 – 15.00 ทศันศกึษา บรเิวณกรุงออสโลและปรมิณฑล 

   คา่ร่วมกจิกรรม 20 ยโูร/ 200 โครนนอรเ์วย ์รวมอาหารกลอ่งมือ้กลางวนัและน ้าดืม่ 
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ตดิตอ่ผูป้ระสานงาน 
 

วริาภรณ์ สนุกใจ ออสเฮม +47 94 199653  awiraporn@gmail.com 

โสพศิ ทบัทมิ     sophit.tubtim@gmail.com 

นงลกัษณ์ ใจสงฆ ์เทร็พพ ์ +41 79 685 85 94 nonglaktrepp@bluewin.ch 

 
ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมและสมัมนาประจ าปี  2559 

 

ชือ่ (อักษรไทยและอักษรโรมัน)__________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่______________________________________________________________________________ 

ประเทศ____________________________________________________________________________ 

โทรศพัท/์โทรสาร/(ไลน/์ Whats App) _____________________________________________________ 

อเีมล______________________________________________________________________________ 

เขา้ประชมุและสมัมนาวนัที ่24 และ 25 มถินุายน 2559 หรอื  

เฉพาะวนัที ่24 มถินุายน 2559   เฉพาะวนัที ่25 มถินุายน 2559 

ร่วมงานสงัสรรคค์นืวนัเสารท์ี ่25 มถินุายน 

 ร่วมทศันศกึษา วนัอาทติยท์ี ่ 26 มถินุายน 2559   

 อาหารมังสวรัิตน์ 

สง่ใบแสดงความจ านงถงึ วริาภรณ์ สนุกใจ ออสเฮม awiraporn@gmail.com / โสพศิ ทบัทมิ sophit.tubtim@gmail.com / 

เครอืขา่ย ฯ  thaischule@yahoo.com 

ภายในวนัที ่10 มถินุายน 2559 

เอกสารทีแ่นบมาดว้ย 

- ทีพั่ก 

- การเดนิทาง 

- ทศันศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:awiraporn@gmail.com
mailto:sophit.tubtim@gmail.com
mailto:nonglaktrepp@bluewin.ch
mailto:awiraporn@gmail.com
mailto:sophit.tubtim@gmail.com
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ทีพ่กั 

ราคาโรงแรมทีเ่จา้ภาพไดร้าคาพเิศษจาก Anker Hostel & Hotel 

ชือ่ทีพั่ก ทีอ่ยู่ ราคาหอ้งพัก 

Anker Hostel 

ทีพั่กแบบงา่ยและ

ประหยัด Storgata 55, 0182 

Oslo 

เป็นหอ้งรวมทีม่ตีัง้แต ่8  เตยีง 6 เตยีง และ 4 เตยีง แตล่ะหอ้งมหีอ้งน ้า 
ราคาคนืละ 220 โครนนอรเ์วย ์ตอ่ทา่นตอ่คนื คา่เชา่ผา้ปทูีน่อนและปลอก

หมอน 50 โครนนอรเ์วย ์คา่เชา่ผา้เชด็ตวั 20 โครนนอรเ์วย ์อาหารเชา้คดิหัว

ละ 60 โครนนอรเ์วยต์อ่วนั 

Anker Hotel 
โรงแรมชัน้กลาง 

Storgata 55, 0182 
Oslo 

หอ้งเดีย่ว 800, หอ้งคู ่1000, หอ้งสามคน 1300, หอ้งครอบครัว 1600  
ราคารวมอาหารเชา้ 

  

 

                

 

 

หมายเหตุ : ใหท้า่นสง่ e-mail เพือ่ท าการจองหอ้งพักไปที ่ booking@anker.oslo.no  และแจง้

อา้งองิถงึ  "Thai women's association of Norway" ทา่นจะไดรั้บการจองหอ้งตามราคาพเิศษนี้ 

การเดนิทางจากทีพ่กัโรงแรม Anker  ไปยงัสถานทีจ่ดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมอืน่ๆทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงสถานทีจ่ัดประชมุ 

 

 

 

 

 



 

  หน้า5  
  

 

ขอ้มูลส าหรบัการเดนิทางมารว่มประชุม ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

สมาคมสตรไีทยในประเทศนอรเ์วยจ์ะจัดอาสาสมัครมาอ านวยความสะดวกใหส้มาชกิทกุทา่นทจีะมาเขา้ร่วมประชมุจากสถานี

รถไฟออสโล (Oslo S Station)เขา้สูท่ีพั่ก  ดงันัน้เมือ่ทา่นเดนิทางมาถงึสนามบนิออสโลชือ่สนามบนิ Gardermoen  
(สนามบนิการเ์ดอรม์อน) ทา่นจะตอ้งเดนิทางเขา้สูก่รุงออสโลดว้ยรถไฟซึง่สะดวกและรวดเร็วกวา่ ทา่นสามารถใชบ้รกิารรถไฟ

ความเร็วสงู หรอืจะใชบ้รกิารรถไฟทอ้งถิน่ก็ได ้ซึง่ราคาและเวลาทีใ่ชเ้ดนิทางจะแตกตา่งกนั 

หลงัจากททีา่นรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้และเดนิออกมา ใหท้า่นเดนิไปสดุทางดา้นขวามอื ทา่นจะเห็นตูซ้ ือ้ตัว๋อตัโนมัตเิพือ่เดนิ

ทางเขา้เมอืงโดยรถไฟ (ซือ้ทีตู่ด้ว้ยเงนิสด หรอืการด์เครดติ การด์ธนาคาร ราคาถกูกวา่ซือ้ทีช่อ่งขาย) 

ตู้สแีดง เป็นตูซ้ ือ้ตัว๋รถไฟของ NSB ซึง่เป็น

รถไฟทอ้งถิน่ราคาตั๋วเขา้ไปสถาน ีOslo S 

Station ( S หมายถงึ Sentral = Central ) 
ราคาตกใบละ 102  NOK (โครนนอรเ์วย)์ ใช ้

เวลาเดนิทาง 45 นาท ีรถไฟออกประมาณ

ทกุ 20 นาท ี 

 

ตูส้สีม้ เป็นของรถไฟดว่นสายสนามบนิ 
Airport Express Train ซึง่ราคาสงูกวา่รถไฟ

ทอ้งถิน่ธรรมดา ราคาตั๋วใบละ 160 NOK ใช ้

เวลาเดนิทางเพยีง 30 นาท ีรถไฟออกทกุๆ 

10 นาท ี

(สามารถตรวจสอบตารางรถไฟกอ่นตัดสนิใจ

เลอืกวา่จะใชบ้รกิารรถไฟสายไหน) 

เมือ่ทา่นมาถงึสถาน ีOslo S Station 

แลว้ ใหท้า่นขึน้บนัไดเลือ่นไปยังชัน้

สองของตัวอาคาร และบรเิวณรมิหอ้ง
โถงใหญ ่(รูป) ทา่นจะเห็นภัตตาคาร 

Burger King จดุนัดพบกับอาสาสมัคร
ของเราอยู่บรเิวณหนา้รา้น Burger 

King  

 

 

 

 

 

http://www.emirates.com/th/thai/airport_details/556253/oslo-gardermoen-airport-osl
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ทอ่งเทีย่วชมกรุง “ออสโล” เมอืงศลิปะและธรรมชาตแิหง่สแกนดเินเวยี 

ส าหรับรายการเทีย่วชมกรุงออสโล (Oslo) เราไดจ้ัดใหเ้ป็นการทอ่งเทีย่วพเิศษสดุๆส าหรับสมาชคิผูเ้ขา้ร่วมทกุทา่น โดย
จัดเป็นการเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยรถบสัแบบสว่นตวั เราไดรั้บเกยีรตจิากไกดก์ติมิศกัดิท์ีจ่ะใหค้วามรูแ้ละความเพลดิเพลนิตลอด

การเดนิทาง เรามอีาหารวา่ง น ้าดิม่และอาหารกลางวนัไวบ้รกิารทา่นอกีดว้ย 

ทา่นจะไดเ้ยีย่มสมัผัสและชมกรุงออสโลพรอ้ม

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามและส าคญัตา่งๆ อาท ิ

สวนปฏมิากรรมแหง่ออสโล วกิเกอแลนด ์

พารค์ Vigelands Park 

 

 

 

 

 

 

 

โรงละครโอเปราออสโล  The Norwegian National 

Opera & Ballet  

 

พพิธิภัณฑส์กฮีอลเมนโคลเลนและ

หอกระโดดสก ีHolmenkollen Ski 
Museum & Tower 

 

 

 

http://www.tourtooktee.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjB4YW_oZrKAhWGZCwKHfibC-0QFghOMAk&url=http%3A%2F%2Ftravel.thaiza.com%2F%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2584-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%258F%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%2F260494%2F&usg=AFQjCNFxa9GBzcrYbLmjpkwuNNTLTRwZYg&sig2=-KDjgVAyw-5oO3ZhoK7kxg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.expedia.co.th/Oslo-Opera-House-Oslo.d6080555.Place-To-Visit
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d1902077-Reviews-The_Norwegian_National_Opera_Ballet-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d1902077-Reviews-The_Norwegian_National_Opera_Ballet-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d206469-Reviews-Holmenkollen_Ski_Museum_and_Ski_Jump_Tower-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d206469-Reviews-Holmenkollen_Ski_Museum_and_Ski_Jump_Tower-Oslo_Eastern_Norway.html
http://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=496475
http://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=496475
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พพิธิภัณฑศ์ลิปะแหง่ชาต ิ National 

Gallery 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลาวา่การกรุงออสโล  Oslo City Hall 

(Oslo Radhus) 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูยส์นัตภิาพโนเบล The Nobel Peace Center  

 

 

http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d206480-Reviews-National_Museum_National_Gallery-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d206468-Reviews-Oslo_City_Hall_Oslo_Radhus-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d579345-Reviews-The_Nobel_Peace_Center-Oslo_Eastern_Norway.html
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สวนพฤษชาต ิBotanical Gardens (Botanisk Hage og 

Museum) 

 

 

 

 

 

 

โรงละครแหง่ชาต ิNationaltheatret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงั 

http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d526924-Reviews-Botanical_Gardens_Botanisk_Hage_og_Museum-Oslo_Eastern_Norway.html
http://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g190479-d526924-Reviews-Botanical_Gardens_Botanisk_Hage_og_Museum-Oslo_Eastern_Norway.html
http://www.hoteltravel.com/th/norway/oslo/oslo-theatres.htm
http://www.nationaltheatret.no/

