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BOARD OF DIRECTORS 
คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 
ประธานกรรมการ 	 นายสนั่น	อังอุบลกุล	 (แถวหน้า	กลาง)	 	

รองประธานกรรมการ	 นางมาลีรัตน์	ปลื้มจิตรชม		 (แถวหน้า	ที่	3	จากขวา)	
	 	 นายวัฒนะ	ตั้งกิจเวทย์	 (แถวหน้า	ที่	3	จากซ้าย)	

กรรมการ		 นางสาวจิรวัฒนา	จรูญภัทรพงษ์	 กรรมการ	 นายประจวบ	แสงอินทร์		
(แถวหน้าจากซ้าย)	 นางพยอม	วลัยพัชรา	 	 (แถวหลังจากซ้าย)	 นายสันติ	ส่งเสริมสวัสดิ์	
	 	 นางประจวบ	ชำนิประศาสน์	 	 	 นายบัณฑิต	หิรัญวิวัฒน์	
	 	 ผศ.	พราวพรรณ	เหลืองสุวรรณ	 	 นพ.	เจริญ	ปฏิภาณเทวา	
	 	 	 	 	 	 นายสุรวัฒน์	ชมภูพงษ์	
	 	 	 	 	 	 นายอภิธัย	บุรณศิริ		
	 	 	 	 	 	 ดร.	สุวัฒน์	วิวัฒนานนท์	
	 	 	

CHAT WITH THE CHAIRMAN 
ปี	2557	เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ	100	ปีของการก่อตั้ง	American	Field	Service			
หรือ	“เอเอฟเอส”	จึงเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมยิ่งที่เอเอฟเอสประเทศไทยจะก้าวสู่มิติใหม่		
ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์และการปรับช่องทางการสื่อสารถึงกันให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น	อันจะ		
นำไปสู่การเรียนรู้มิติสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสันติภาพของผู้คนทั่วโลก	

ในโอกาสนี้	เราได้มีการพัฒนาเว็บไซต์	www.afsthailand.org	พัฒนาสารสัมพันธ์เอเอฟเอส	
(Newsletter)	และ	E-Newsletter	ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย	เสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์		
กับสมาชิกและผู้อ่านที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกที่	

นอกจากนี้		มูลนิธิฯ	กับสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส	(Thai	Returnees	of	AFS	--	TRAFS)			
โดยการนำของนายกสมาคม	สง่าศรี	พรหมธี	ยังได้จับมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อร่วมกันสานต่อ
อุดมการณ์ของเอเอฟเอสให้เกิดผลสัมฤทธิ์	รวมทั้งการจัดทำเนียบรวบรวมรายชื่อนักเรียนเก่า		
และการจัดงานเฉลิมฉลอง	100	ปีเอเอฟเอสในกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายนเพื่อ		
เป็นจุดนัดพบสำคัญของสมาชิกเอเอฟเอส	ทั้งนักเรียนเก่า	อาสาสมัคร	นักเรียนปัจจุบัน			
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

ผมเชื่อมั่นว่าปีแห่งการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้	จะเป็นห้วงเวลาอันน่าจดจำของชาวเอเอฟเอสทุกคน	

	 	 	 	 สนั่น อังอุบลกุล 
    ประธานมูลนิธิ 



17 - 26 ตุลาคม 
โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 
ณ ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย จำนวน 8 คน 

16 - 30 ตุลาคม
โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น  
ณ ประเทศฮังการี จำนวน 8 คน 

2 สัปดาห์ในเดือนตุลาคม
โครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น  
ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 8 คน 

12 ตุลาคม–2 พฤศจิกายน
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส 
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 8 คน 

โครงการเสริมทักษะ 
ภาษาอังกฤษ 
สำหรับเยาวชน 
ณ ประเทศเดนมาร์ก 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม สำหรับ 
เยาวชน ณ ประเทศ 
รัสเซีย ระยะเวลา  
4 สัปดาห์

โครงการเยาวชน 
เอเอฟเอสแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 
(MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

CALENDAR OF EVENTS      
August - October 2014 



AFS FAMILY   

รัฐที่หนูอยู่จะเป็นเมืองเกี่ยวกับฟาร์มมีทุ่งหญ้ากว้างๆ		
และมีฟาร์มม้าและโคนมเหมือนกับที่บางคนเคยเห็น		
ในหนังแนวคาวบอย	ไม่มีทะเลและไม่ติดทะเลค่ะ	ครอบครัว
อุปถัมภ์ของหนูมี	4	คน	มีคุณพ่อชื่อจูเนียร์	แม่ชื่อโซเนีย			
น้องสาวคนโตอายุ	14	ชื่อคาโรล	และน้องสาวคนสุดท้อง		
ชื่อวิคตอเรียค่ะ	หนูจะค่อนข้างสนิทกับโฮสต์น้องสาวคนโต
เพราะอายุห่างกันไม่มาก	มีอะไรก็ปรึกษากันทุกเรื่อง			
หนูอยู่ที่นี่มาได้สี่เดือนกว่าๆ	ย่างเดือนที่ห้าแล้ว	ได้รับอะไร
หลาย	ๆ	อย่าง	มีความสุขจนลืมดูเวลาไปเลยว่าผ่านมา		
สี่เดือนแล้ว	เร็วมากจริงๆ	ล่าสุดหนูได้มีโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝัน		
ว่าตัวเองจะได้โอกาสนี้	หนูได้ไปดูบอลโลกในสเตเดี้ยม		
ของจริงเป็นนัดระหว่างเบลเยี่ยมและอัลจีเรีย	ในสเตเดี้ยม		
ที่จุคน	56,800	คนมีหนูและเพื่อนเท่านั้นที่เป็นคนไทย			
หนูได้เอาธงของประเทศไทยไปโบกในสนาม		

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว พรปวีณ์ จิตนวล   
ชื่อเล่นชื่อเบนซ์ อยู่โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์   
จังหวัดสงขลา อายุ16 ปี ไปแลกเปลี่ยน  
กับโครงการ AFS ที่ประเทศบราซิล  
ในเมือง Barra do Garças ในรัฐ Mato Gross 

 



		
มีหลายคนมากเข้ามาทักทายว่ามาจากประเทศอะไร	บ้างทักว่า
ชิลี	บ้างทักว่าฝรั่งเศส	(เขาคงเห็นสีธงว่ามันคล้ายกัน)	แต่พอ
ตอบว่าไทยแลนด์เค้าก็ร้องดีใจกันใหญ่	เข้ามาขอถ่ายรูปกัน
เยอะมาก	บางคนยกมือไหว้สวัสดีครับจนหนูรับไหว้แทบไม่ทัน
บางคนบอกว่าเคยไปจังหวัดภูเก็ตและจะกลับไปอีก	ทะเลสวย
มากและรักประเทศไทยมาก	หนูยกมือไหว้พูดขอบคุณค่ะทุก
คนที่มาขอถ่ายรูป	หนูประทับใจมากๆ	กับสีสันของบอลโลก	
หนูไดีมีโอกาสเล่นเวฟ	ได้มีโอกาสออกทีวีของทางบราซิล			
ได้มีโอกาสเพ้นท์หน้า	ทำความรู้จักกับคนที่ไม่รู้จัก	เผลอน้ำตา
ไหลตอนเพลงชาติและเพลงฟุตบอลโลกเปิดหนูไม่คิดว่าความ
ฝันของหนูจะเป็นจริงถ้าไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนของ	
AFS	ถึงแม้บางคนจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูบอลแต่หนูเชื่อว่าเพื่อน
หนูต้องสนุกเหมือนกัน	เพราะมีการเฉลิมฉลองกันทั่วบราซิล	

โรงเรียนปิดสามสัปดาห์หรือเกือบเดือนเพื่อบอลโลก	ทุกคนใส่เสื้อ
เขียวเหลือง	เมืองตกแต่งไปด้วยสีสันต่างๆ	เพลงบอลโลกทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาโปรตุเกสเปิดก้องไปหมด	ทุกคนเพ้นท์หน้า		
ย้อมผมเป็นสีประจำชาติของบราซิล	ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาสมกับ
เป็นประเทศแถบละตินอเมริกา	หลายคนที่กังวลว่าเดินทางไปดู
บอลโลกแบบนี้ไม่อันตรายเหรอ	เพราะมีคนจากทั่วทุกมุมโลกมาบ
ราซิล	ก่อนไปดูหนูก็กังวลค่ะ	เพราะเมืองหนูไม่มีสนาม	ต้องเดิน
ทางไปดูอีกเมืองหนึ่ง	แต่หนูทำเรื่องไปยัง	AFS	ทั้งทางประเทศ
ไทยและบราซิล	หนูบอกกับโฮสต์ก่อน	โฮสต์ช่วยประสานงานกับ
ทาง	AFS	บราซิล	แล้ว	AFS	บราซิลก็ติดต่อกับที่ไทย	และทาง
ประเทศไทยก็ติดต่อกับครอบครัวหนูจนได้รับอนุญาติได้ไปในที่สุด	
หลายขั้นตอนหน่อยแต่ปลอดภัยและชัวร์ค่ะ	ความประทับใจ
ตลอดสี่เดือนที่ผ่านมามีมากมาย	ทั้งเทศกาลระดับโลกอย่าง		
คานิวาล	สถานที่สวยๆ	เพื่อนและคุณครูที่โรงเรียนที่ใจดีมากๆ	
อาหารบราซิลที่ทำหนูน้ำหนักขึ้นมาแล้ว	ที่ขาดไม่ได้คือผู้คนเป็น
มิตรยิ้มแย้มแจ่มใส	หนูอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้ท่องเที่ยว			
หรือมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยน	ฝากบราซิลไว้เป็นอีกประเทศหนึ่ง
ที่ต้องมาซักครั้งในชีวิตนะคะ	แล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ	ขอบคุณค่ะ	



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน  
เอเอฟเอส เข้าเฝ้าฯ และเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2528  

นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส	ไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมาย		
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างภาษาต่างวัฒนธรรม		
เพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้น	แต่นักเรียนเอเอฟเอสทุกคนล้วน		
มีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น	โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ	ที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาสังคม	อนุรักษ์		
สิ่งแวดล้อม	หรือมีส่วนร่วมส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก	

	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส เข้าเฝ้าฯ   
และเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2528  

HISTORICAL PHOTO 
ภาพเก่าเล่าเรื่อง 



AFS SOCIETY  

สมาคมหน่วยสันติภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมอบรางวัล	Harris	Wofford	Citizen	Award	ประจำปี	2557	ให้แก่			
ดร.	สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2557	ในงานพบปะสังสรรค์ประจำปีครั้งที่	3	ที่เมืองแนชวิลล์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรจัดค่ายปฐมนิเทศ	(Arrival	
Orientation	Camp)	ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน		
เอเอฟเอส	โครงการ	1	ปี	ระยะ	1	รอบที่	2	
จำนวน	8	คน	ในระหว่างวันที่	25	–	27	เมษายน	
2557	สำหรับนักเรียนเอเอฟเอส	จากประเทศ
อาร์เจนติน่า	บราซิล	โบลิเวีย	และเยอรมนี	
จำนวน	8	คน	ณ	โรงแรมเจแอล	กรุงเทพฯ	

Harris Wofford 
Citizen Award 
ประจำปี 2557 

คุณสนั่น	อังอุบลกุล	ประธานกรรมการมูลนิธิ	
พร้อมกรรมการมูลนิธิที่เป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอส	
และผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส	ประเทศ
ไทย	มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณสง่าศรี	
พรหมที	นักเรียนเก่ารุ่นที่	7	ในโอกาสได้รับเลือก
เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส	พร้อม
คณะกรรมการของสมาคมท่านอื่นๆอีก	6	ท่าน		
ณ	โรงแรมแกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	เมื่อเร็วๆ	นี้	

	



ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับคณะผู้เข้าร่วม
โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษา	จากประเทศจีน	จำนวน	7	คน			
ณ	โรงแรมเจแอล	กรุงเทพฯ	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์		
ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอุปถัมภ์	สังกัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร	และเรยีนรูว้ฒันธรรมไทย	ตลอดระยะเวลา	1	ภาคเรยีน	
ที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทย		

	

เมื่อวันที่	14	–	15	พฤษภาคม	2557	
มูลนิธิได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ			
(End	of	Stay	Orientation	Camp)	
ให้กับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน
นานาชาต	ิ1	ป	ีระยะที	่2		(YPscNH13	
และ	YPseNH13)	ณ	โรงแรม
เดอะภัทรา	กรุงเทพฯ	เพื่อแลกเปลี่ยน	
ประสบการณ์และประเมินผลโครงการ	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	Selection	Workshop	2014	จั	ดขึ้นระหว่างวันที่	6-8	พฤษภาคม	2557	ณ	โรงแรม		
รามาการ์เด้น	ผู้เข้าประชุมเป็นผู้รับผิดชอบด้านการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส			
ได้แก่	ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต	ผู้ช่วยผู้ประสานงานเขตและอาสาสมัครทั่วไป	จาก	79	เขตรวมทั้งสิ้น	149	คน	

Selection  
Workshop  
2014 



นักเรียนเก่าเอเอฟเอสทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา			
พร้อมด้วยอาสาสมัครนักเรียนเก่าเอเอฟเอส	จำนวน
กว่า	20	คน	ร่วมกันจัดค่ายภาษา	Songkhla	English	
Camp	ให้กับนักเรียน	จากจังหวัดนราธิวาสจำนวน	
90	คน	เมื่อวันที่	5-7	เมษายน	2557	ณ	โรงเรียน		
อัตตัรกียะห์	อิสลามียะห์	จังหวัดสงขลา	

	

	

กรรมการมูลนิธิ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสเดินทางไปร่วมพิธีเปิดเอเอฟเอสเขตบึงกาฬ	(AFS	Chapter	Visit	2014)	
และเยี่ยมเยียนเอเอฟเอสเขตหนองคาย,	อุดรธานี,	หนองบัวลำพู	และเลย	เมื่อวันที่	28	–	30	พฤษภาคม	2557	

	

	

นักเรียนเก่าเอเอฟเอสทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	ร่วมกันจัด	
“ค่ายภาษาสู่อาเซียน”	ให้ความรู้ให้แก่นักเรียนจำนวน			
50	คน	เมื่อวันที่	8-10	เมษายน	2557	ณ	โรงเรียน		
เกาะยาววิทยา	จังหวัดพังงา	



นักเรียนเก่าเอเอฟเอสทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	
นักเรียนเก่าเอเอฟเอสทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา			
และอาสาสมัครเอเอฟเอสจำนวน	15	คน		ร่วมกันทำ		
แนวป้องกันไฟป่าในชุมชน	ณ	พื้นที่สถานีควบคุมไฟป่า		
ภูพิงค์	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26-28	เมษายน	2557	

ฝ่ายบริการการศึกษาได้เตรียมความพร้อมจัดประชุมนัดหมายก่อนการเดินทาง	(Pre-Departure	Orientation	–	
THAYPscSH14-	THAYPchSH14)	ให้กับผู้ปกครองและเยาวชนไทย	โครงการระยะ	1	ปี	รุ่นที่	53	ภาคพื้นทวีปใต้			
จำนวน	14	ประเทศ	187	คน	ซึ่งเดินทางช่วงเดือน	มกราคม	–	มีนาคม	2557	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี		

เมื่อวันที่	16	และ	27	เมษายน	2557	นักเรียนเก่า		
เอเอฟเอสทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ		
นักเรียนเก่าเอเอฟเอสทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมกัน
บริจาคโลหิต	เนื่องในวัน	Global	Youth	Service	Day	
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย			
และที่จังหวัดปัตตานี	



มีนาคม	–	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	ฝ่ายบริการการศึกษา
จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้กับ		
เยาวชนไทย	โครงการระยะ	1	ปี	รุ่นที่	53	ภาคพื้นทวีป
เหนือ	(Preparation	&	Orientation	Camp	-	
THAYPscNH14	-	YPysNH14	-YPchNH14)	ทั้งหมด			
4	ค่าย	ณ	โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์	จังหวัดสุพรรณบุรี	
จำนวน	4	วัน	3	คืน		

	

มกราคม	–	มีนาคมที่ผ่านมา	เยาวชนเอเอฟเอส	โครงการระยะ	1	ปี	รุ่นที่	53	ภาคพื้นทวีปใต้	(THAYPscSH14)	
ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต	อุปทูต	และเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำประเทศต่างๆ	ในการให้เข้าเยี่ยมคารวะ		

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-		
นานาชาติได้คัดเลือกอาสาสมัครจาก		
ทั่วประเทศ	เพื่อเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร		
เอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน	
วฒันธรรม	ประจำป	ีพ.ศ.	2557	THAVSvlSH14	
–	Volunteer	Program	(LAT	–	HUN)	โดย		
มีทั้งหมด	2	ประเทศ	รวมจำนวน	16	ท่าน			
ณ	ประเทศลัตเวีย	ระหว่างวันที่	17	–	26	
เมษายน	2557	จำนวน	8	คน	และประเทศ	
ฮังการี	ระหว่างวันที่	18	เมษายน	–			
1	พฤษภาคม	2557	จำนวน		8	คน	

	

	



นักเรียนโครงการเยาวชนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและทุนสถานทูต
สหรัฐอเมริกา	เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ	
ระยะ	1	ปี	รุ่นที่	53		(พ.ศ.2557-2558)	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
THAYPysNH14	–	AUA	Course	ได้เข้ารับการเรียนภาษาอังกฤษ	
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา	
ระหว่างวันที่	4-9	พฤษภาคม	พ.ศ.2557	ณ	โรงเรียนสถานสอน
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา		จัตุรัสจามจุรี	โดย		
ได้รับเกียรติจาก	เรืออากาศเอกอดุลย์	ปิ่นสุวรรณ์	ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา		
เป็นประธานในพิธี	

เอเอฟเอส	ประเทศไทยและเอเอฟเอส	ประเทศออสเตรเลีย	จัดโครงการเยาวชนเอเอฟเอส		
เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น	THAVSscSH14	-	Short	School-based	Program	
(Australia)	เป็นระยะเวลา	4	สัปดาห์	ระหว่างวันที่	24เมษายน	–	20	พฤษภาคม	2557	จำนวน	3	คน				

เอเอฟเอส	ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม	AFS	
ICL	Responsibles	In-person	Meeting	2014		เมือ่วนัที	่20	–	24	
พฤษภาคม	พ.ศ.2557	ณ	ห้องแซฟไฟร์	106-107	อาคารอิมแพ็ค	
ฟอรัม	เมืองทองธานี	มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด	41	คน	จาก	
33	ประเทศทั่วโลก		คุณจิรวัฒนา	จรูญภัทรพงษ์	ผู้อำนวยการใหญ่
มูลนิธิ	เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ	เอเอฟเอสประเทศไทย	
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในฐานะประเทศเจ้าภาพ		

เมื่อวันที่	22	–	26	เมษายน	2557	ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรจัด										
ค่ายปฐมนิเทศ	(Arrival	Orientation	Camp)	ให้กับอาสาสมัคร		
ผู้ช่วยครูสอนภาษา	จากประเทศเยอรมนี	โครงการ	1	ปี		(YPivSH14/
YPbzSH14)	จำนวน	14	คน	และโครงการบริการ	ชุมชน			
ระยะเวลา	3	เดือน	จากประเทศ	สวิสเซอร์แลนด์	จำนวน	1	คน			
ณ	โรงแรมเจแอล	กรุงเทพฯ		
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