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บทบาทของครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Families) 

 ควรมีการติดต่อกบัเยาวชนก่อนท่ีเยาวชนจะเดินทางมา อาจส่งจดหมาย หรือ อีเมล ์แสดงความ
ยนิดีตอ้นรับ ควรบอกถึงสภาพของชุมชน, ส่ิงแวดลอ้ม, สถานศึกษา, ครอบครัว และสมาชิกใน
ครอบครัว อาจส่งรูปถ่ายไปใหเ้ยาวชนดูดว้ย 

 ติดต่อสอบถามเร่ืองก าหนดการเดินทาง และแจง้ให้สโมสรอุปถมัภท์ราบดว้ย เพื่อการเตรียม
ตอ้นรับ 

 เม่ือเยาวชนเดินทางมาถึง ครอบครัวอุปถมัภค์รอบครัวแรกให้การตอ้นรับท่ีสนามบิน ไม่ควร
เชิญชวนกนัไปมาก เพราะอาจท าใหส้ับสน 

 อนุญาตให้เยาวชนไดโ้ทรศพัทก์ลบัไปถึงบิดา มารดา แจง้ให้ทราบว่าเดินทางถึงประเทศไทย
ดว้ยความปลอดภยั  แจง้ให้กรรมการของภาคไดท้ราบดว้ย เพื่อจะไดเ้ตรียมนัดหมายการท า
ปฐมนิเทศเบ้ืองตน้ เร่ืองการเรียน การเงินค่าใชจ่้ายประจ าเดือน เงินฝากฉุกเฉิน เป็นตน้ 

 แนะน าเยาวชนถึงความเป็นอยู่ ระเบียบวินัย ในครอบครัว หน้าท่ีของเยาวชน และความ
รับผดิชอบภายในบา้น  จดัเกบ็หอ้งใหส้ะอาด ท าความสะอาดหอ้งสัปดาห์ละคร้ัง 

 ครอบครัวอุปถมัภจ์ดัซ้ือชุดนกัเรียน รองเทา้ ถุงเทา้ เขม็ขดั และชุดพลศึกษา (น าใบเสร็จรับเงิน
เบิกจากสโมสร) 

 ตั้งช่ือ ภาษาไทย ให้สอดคล้องกบัช่ือเดิมของเขา ใช้นามสกุลของเยาวชน ส าหรับปักเส้ือ
นกัเรียน 

 วนัแรกท่ีไปโรงเรียน ครอบครัวและท่ีปรึกษาควรพาเยาวชนแลกเปล่ียนไปส่งมอบใหอ้าจารย ์
พร้อมจดหมายส่งตวัจากสโมสรอุปถมัภ ์ 

 ดูแลใหเ้ยาวชนปฏิบติัตามระเบียบของการเป็นเยาวชนแลกเปล่ียน เนน้เร่ืองการไม่อนุญาตให้
ขบัข่ียานพาหนะท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์  ไม่อนุญาตใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และสูบ
บุหร่ี   

 ดูแลไม่ใหเ้ยาวชนไวห้นวดเครา เน่ืองจากเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนของโรตารี 
 ครอบครัวอุปถมัภมี์หนา้ท่ีดูแลใหค้วามรักและความอบอุ่นเหมือนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว 

แต่ครอบครัวอุปถมัภต์อ้งตระหนกัว่าเยาวชนอยู่ในความดูแลของสโมสรอุปถมัภ ์และควรพา
เยาวชนแลกเปล่ียนไปเขา้ร่วมประชุมประจ าสัปดาห์กบัสโมสรอุปถมัภห์รืออยา่งนอ้ยเดือนละ
คร้ัง 
 



 
 ควรแจ้ง/รายงาน ให้สโมสรอุปถมัภ ์และโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนทราบทุกคร้ัง หากท่าน

พาเยาวชนแลกเปล่ียนไปต่างจงัหวดั หรือออกนอกพื้นท่ีของภาค 3360  ทางโครงการไม่
อนุญาตใหเ้ยาวชนเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรไทย ระหว่างการแลกเปล่ียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 ไม่ควรตามใจเยาวชนแลกเปล่ียนจนเสียเดก็ หรือสุรุ่ยสุร่ายในส่ิงท่ีไม่สมควรจ่าย 
 ไม่อนุญาตใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ควรระบุและจ ากดัเวลาในการใช ้
 ควรหาโอกาสพาเยาวชนแลกเปล่ียนไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามสมควร  ใน

ขณะเดียวกนั ทางโครงการฯ ไดจ้ดัพาเท่ียวปีละ 2 คร้ัง ในภาคกลางและภาคใต ้เดือนธนัวาคม 
และเดือนเมษายน 

 อนุญาตใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจ าเป็นและปลอดภยั หากิจกรรมพิเศษใหเ้ยาวชนไดศึ้กษา
ในช่วงท่ีมีเวลาวา่ง เช่น การเล่นกีฬา, การเรียนดนตรี หรือศิลปวฒันธรรมไทย 

 ให้การตอ้นรับท่ีปรึกษาของเยาวชนท่ีจะมาเยี่ยมเยยีนเป็นคร้ังคราว หากมีปัญหาใด ๆ ให้แจง้
และปรึกษากบัท่ีปรึกษาสโมสร ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิด หากเยาวชนแลกเปล่ียนประพฤติ
ปฏิบติัตนไม่เหมาะสม ไม่เช่ือฟังค าตกัเตือน ตอ้งรีบแจง้ให้ท่ีปรึกษาของเยาวชนทราบ และ
รายงานคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปล่ียน เพื่อพิจารณาว่าจะตอ้งส่งกลบัก่อนก าหนด
หรือไม่ 

 ไม่อนุญาตให้เยาวชนท่ีอยู่ในจงัหวดัเดียวกนั มานอนคา้งแรมดว้ยกนั ในช่วงวนัสุดสัปดาห์ 
และ  

 ครอบครัวสุดทา้ยท่ีดูแลเยาวชน ควรแจง้ก าหนดการเดินทางกลบัของเยาวชนใหท้างโครงการ
รับทราบ  และเตรียมเร่ืองการเดินทางกลบัของเยาวชน ไปส่งท่ีสนามบิน  โดยในเดือนมีนาคม 
– เมษายน ท่ีปรึกษาจะติดตามเยาวชน ให้ท าการยืนยนัเล่ือนตัว๋เคร่ืองบิน ด าเนินการยืนยนั
เล่ือนตัว๋เคร่ืองบิน ส าหรับเดินทางกลบัประเทศภูมิล าเนา ก าหนดกลบัภายในเดือนมิถุนายน 
อนัเป็นการส้ินสุดระยะเวลาของ 

 



แผนผงัความสัมพนัธ์ของเยาวชนกบัครอบครัวอุปถัมภ์, สโมสร และภาค 

Relationships of YE students, the hosting club, Host families and District 
 

ผูว้า่การภาค District Governor 

 

ประธานโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี 

Chairman of the YE Program 

 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 

YE Committee (officers) 

 

นายกสโมสร Club President 

  นายกรับเลือก      อุปนายก 

     เลขานุการ          เหรัญญิก 

ประธานอนุกรรมเยาวชนแลกเปล่ียนของสโมสร 

 

ท่ีปรึกษาเยาวชนแลกเปล่ียนของสโมสร Club counselor 
 

ครอบครัวอุปถมัภ ์Host Families 
 

เยาวชนแลกเปล่ียน Youth Exchange student 

 



Traveling Rules 

Travelling allow within Thailand only NOT allow to travel alone or with friends 

 

"Notification" 

Travelling with Host, Siblings, RC club members 

Within District 3360  

 notify Club Counselor 

    Outside District 3360 

 notify Club Counselor and Inbound Coordinator  

 

Pattana Pittrapan  E-mail: pattanap@pttep.com  

Inbound Coordinator  

(Zone 1: Phitsanulok, Uttaradit, Phichit, Sukhothai, 

Kamphaengphet and Tak) 

 

Sirilak Raya   E-mail: sirilakraya@hotmail.com  

Inbound Coordinator  

(Zone 2, 3, 4: Chiang Mai, Lamphoon, Chiangrai, Payao, 

Lampang, Phrae and Nan) 

 

"Get Permission" 

Host's relatives and School 

 Apply through Club Counselor and need permission from Inbound 

Coordinator 

With parents from home 

 Apply through Club Counselor + Inbound Coordinator AND need 

permission from D3360 chairman "Naiyana Khomson" + Sponsor 

district Chairman 

 

Self-Traveling is not permitted. 

Traveling outside Thailand will result in the termination of the program. 



 

ระเบียบปฏิบติัเม่ือไดรั้บทราบการถูกล่วงละเมิดและ/หรือคุกคามทางเพศ 

 

เม่ือมีเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

         แจง้ 

ผูรั้บผดิชอบ และท่ีปรึกษาทางกฎหมายของสโมสร 

         รายงาน 

       นายกสโมสร 

ถา้แกปั้ญหาไม่ไดแ้ละเกิดเหตุ 

ซ ้ าอีก ใหท้ ารายงานและส่งไปยงั 

ผูรั้บผดิชอบ ระดบัภาค 

         รายงานทนัที 

ผูว้า่การภาค และท่ีปรึกษากฎหมายของภาค 

 

 ท าการสอบสวน 

 ด าเนินการ 

 เกบ็ไวเ้ป็นความลบั. 

 

 

 รับฟังโดยไม่ตดัสิน 

 ก าหนดแนวทางการแกไ้ข 

 เกบ็ไวเ้ป็นความลบั 



First Night Questions  

English Thai 
FIRST NIGHT QUESTIONS WITH YOUR HOST 
FAMILY These questions are suggestions only. You 
and your host family should discuss anything that you 
think is important. We suggest you discuss the items 
most important to you as soon as possible. When you 
are in a new place with not much language skill, it is 
best not to assume anything, but rather, to ask. The 
simplest questions may be the most important, such as 
"where is the bathroom"? You can come back to other 
questions as they seem necessary. 

ค าถามส าหรับคืนแรกกบัครอบครัวอุปถมัภ์
ค  าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามแนะน าท่ีท่านและ
ครอบครัวอุปถมัภค์วรจะคุยกนัเราแนะน าใหท้่าน
เลือกค าถามท่ีคิดวา่ส าคญัและควรน ามาถาม
โดยเร็วท่ีสุดหรือเม่ือไปถึงอยา่คิดเอาเองหรือสรุป
เอง วธีิท่ีดีท่ีสุดคือถาม 

1 What would you like me to call you? Should I call 
you Mom, Dad, or given (first) name, or 
something else? 

คุณจะให ้ดิฉนั/ผม เรียกคุณวา่อยา่งไร? พอ่, แม่, 
หรือเรียกช่ือเฉย ๆ หรือใหเ้รียกอยา่งอ่ืน 

2 What are my daily responsibilities while living in 
your home: 
a. Make my bed? 
b. Keep my room neat and clean? 
c. Clean the bathroom after I use it? 
d. Other? 

คุณจะใหดิ้ฉนั/ผม ช่วยหรือรับผดิชอบอะไรบา้ง 
ขณะท่ีดิฉนั/ผม พกัอาศยัอยูใ่นบา้นของท่าน เช่น 
a. ท าเตียง b. ท าความสะอาดหอ้ง c. ลา้งหอ้งน ้า
ภายหลงัการใช ้d. อ่ืน ๆ 

3 What is the procedure for laundering clothes? 
Where do I keep dirty clothes until they are to be 
washed? 

ดิฉนั/ผม จะท าความสะอาดเส้ือผา้/ซกัเส้ือผา้
อยา่งไรดิฉนั/ผม จะน าเส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้ไปวางท่ี
ไหน 

4 What is the procedure if I need to iron my clothes? ถา้ ดิฉนั/ผมตอ้งการรีดผา้จะมีวธีิการปฏิบติั
อยา่งไร 

5 May I use the iron, washing machine, sewing 
machine, etc.? 

ดิฉนั/ผม จะใชเ้ตารีด, เคร่ืองซกัผา้, จกัรเยบ็ผา้
หรือเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ไดไ้หม 

 



 

English Thai 
6 Where can I keep my bathroom accessories? ดิฉนั/ผม จะเก็บอุปกรณ์ในห้องน ้า (ขนั, สบู,่ ยาสี

ฟัน, แชมพู, ผา้เช็ดตวั) ท่ีไหนไดบ้า้ง 
7 When is the most convenient time for me to use 

the bathroom on weekday mornings (in order to 
get ready for school)? 

เม่ือใดจะเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับ ดิฉนั/ผมใน
การใชห้อ้งน ้า เพื่อจะไดท้นัไปโรงเรียน 

8 When is the best time for me to shower or bathe? เม่ือใดจะเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับ ดิฉนั/ผมใน
การอาบน ้า 

9 Is there anything special about using the bathroom 
I should know? 

มีขอ้ยกเวน้ หรือตอ้งท าเป็นพิเศษส าหรับใช้
หอ้งน ้าท่ีดิฉนั/ผม ควรรู้หรือไม่ 

10 May I use the family’s shampoo and tooth paste or 
should I buy my own? 

ดิฉนั/ผม จะใชแ้ชมพูหรือยาสีฟันในหอ้งน ้า หรือ
ดิฉนั/ผม ตอ้งซ้ือเอง 

11 When are mealtimes? เวลารับประทานอาหาร แต่ละม้ือควรจะเป็น
เม่ือใด 

12 Do I have any responsibilities at meal times, such 
as to set or clear the table, wash or dry the dishes, 
dispose of the garbage? 

ดิฉนั/ผม จะช่วยรับผดิชอบในการท าอาหารแต่
ละม้ือหรือจะใหดิ้ฉนั/ผม ช่วยจดัโตะ๊, ลา้งจาน, 
เช็ดจาน หรือทิ้งขยะไหม ค่ะ/ครับ 

13 May I help myself to food and drinks (non-
alcoholic) at any time or must I ask first? 

ดิฉนั/ผม จะช่วยตนเองเร่ืองอาหาร หรือเคร่ืองด่ืม 
(ไม่มีแอลกอฮอล)์ เม่ือดิฉนั/ผม หิวหรือวา่จะตอ้ง
คอยถามก่อน 

14 May I use kitchen appliances such as the 
microwave, dishwasher or stove? 

ดิฉนั/ผม จะใชอุ้ปกรณ์ในการท าครัวไดไ้หม เช่น
เตาไมโครเวฟ, เคร่ืองลา้งจาน หรือ เตา 

15 What areas of the house are strictly private, for 
example, your study, bedroom, pantry, etc.? 

มีบริเวณใดบา้งท่ีดิฉนั/ผม ไม่ควรเขา้ไป เช่นห้อง
ส่วนตวั, หอ้งท างาน, หอ้งนอน, หอ้งเตรียม
อาหาร, หอ้งเก็บของ 

16 What are your rules about my drinking alcohol? คุณมีกฎเกณฑอ์ยา่งไรบา้งในเร่ืองของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

17 What time must I get up weekday mornings? ดิฉนั/ผม จะตอ้งต่ืนนอนเวลาใดในวนัธรรมดา 

18 May I rearrange the furniture in my bedroom? ดิฉนั/ผมจะเคล่ือนยา้ยเฟอร์นิเจอร์บางอยา่งใน
หอ้งนอนไดห้รือไม่ 

 



English Thai 
19 May I put posters or pictures on the walls of my 

room? If yes, how do you want things attached to 
the walls? 

ดิฉนั/ผม จะติดรูปภาพหรือโปสเตอร์ใน
หอ้งนอนไดห้รือไม่ ถา้ได ้จะตอ้งท าอยา่งไร 

20 Where can I store my suitcases? ดิฉนั/ผม จะเก็บกระเป๋าเดินทางไดท่ี้ไหน 

21 May I use the stereo, computer or TV? ดิฉนั/ผม จะฟังเพลง, ใชค้อมพิวเตอร์ หรือ ดูทีวี
ไดห้รือไม่ 

22 What time should I get up weekends and holidays? ดิฉนั/ผม ควรต่ืนนอนเวลาใดในวนัเสาร์, อาทิตย์
หรือวนัหยดุพิเศษอ่ืน ๆ 

23 What time must I go to bed weekdays? Weekends? ดิฉนั/ผม ควรเขา้นอนเม่ือไร? ในวนัหยดุปลาย
สัปดาห์หรือวนัหยุดพิเศษอ่ืน ๆ 

24 What time must I be at home on school nights if I 
go out? 

ดิฉนั/ผม ควรกลบัเขา้บา้นก่ีโมง ถา้ดิฉนั/ผม
ออกไปขา้งนอกตอนกลางคืนและจะตอ้งไป
โรงเรียนในวนัรุ่งข้ึน 

25 What time must I be in on weekends if I go out? ดิฉนั/ผม จะออกไปขา้งนอกในตอนกลางคืนและ
ควรกลบัเขา้บา้นก่ีโมง ถา้เป็นวนัหยดุ หรือวนัสุด
สัปดาห์ 

26 What dates are the birthdays of family members? ดิฉนั/ผม อยากทราบวนัเกิดของทุกคนใน
ครอบครัว 

27 May I have friends stay overnight? ดิฉนั/ผม จะพาเพื่อนมาคา้งท่ีบา้นไดไ้หม 

28 What is your rule on entertaining friends in my 
room? 

ท่านมีกฎเกณฑอ์ยา่งไรบา้ง ในการตอ้นรับเพื่อน
ของดิฉนั/ผม ในห้องนอน 

29 Can I invite friends over during the day? After 
school? When no one else is home? 

ดิฉนั/ผม สามารถพาเพื่อนมาท่ีบา้นไดไ้หมใน
ตอนกลางวนั หรือภายหลงัโรงเรียนเลิก หรือเม่ือ
ไม่มีใครอยูบ่า้น 

30 What is the telephone number here? How do I 
contact you in an emergency when I am not here? 

ท่ีบา้นน้ีเบอร์โทรศพัทอ์ะไร คะ/ครับ ดิฉนั/ผมจะ
ติดต่อคุณอยา่งไรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

31 How do I make telephone calls? What are the rules 
about telephone calls? Local, Long Distance, 
International? How and when may I pay for calls I 
make? How do you want me to keep track of my 
expenses for telephone calls? 

ดิฉนั/ผม จะใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไรค่ะ/ครับคุณมีกฎ
ในการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไรบา้ง ดิฉนั/ผม จะตอ้ง
ช าระค่าโทรศพัทท์างไกลหรือโทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศเม่ือไร และ ดิฉนั/ผมควรจะบนัทึก
ค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไร 



 

English Thai 
31 How do I make telephone calls? What are the rules 

about telephone calls? Local, Long Distance, 
International? How and when may I pay for calls I 
make? How do you want me to keep track of my 
expenses for telephone calls? 

ดิฉนั/ผม จะใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไรค่ะ/ครับคุณมีกฎ
ในการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไรบา้ง ดิฉนั/ผม จะตอ้ง
ช าระค่าโทรศพัทท์างไกลหรือโทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศเม่ือไร และ ดิฉนั/ผมควรจะบนัทึก
ค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งไร 

32 What are the rules about access to the Internet and 
e-mail if there is a computer in the house? Are 
there time limits or time periods that use is 
permitted or prohibited? If you are not connected 
to the Internet, where can I find an Internet service 
to contact my family and friends? 

คุณมีกฎอยา่งไรเก่ียวกบัการใชอิ้นเตอร์เน็ต และ
อีเมล ์ในบา้น และมีเวลาจ ากดัในการใช ้แต่ละ
คร้ังหรือไม่ ถา้ไม่มีอินเตอร์เน็ตในบา้น ดิฉนั/ผม 
สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตไดท่ี้ไหน เพราะ ดิฉนั/ผม
มีความจ าเป็นตอ้งติดต่อกบัครอบครัว และเพื่อน 
ๆ 

33 May I receive telephone calls from my friends? 
Are there times of the day when calls are not 
acceptable? 

ดิฉนั/ผม จะรับโทรศพัทจ์ากเพื่อนไดไ้หมและ
ควรมีเวลาใดท่ี ดิฉนั/ผมไม่ควรรับโทรศพัท ์

34 What is the procedure about sending and receiving 
mail? 

มีระเบียบในการรับและส่งจดหมายอยา่งไรบา้ง 
ค่ะ/ครับ 

35 Do any of you have any special dislikes? For 
example, chewing gum, types of music, being late, 
wearing a hat at the table, being interrupted while 
reading, etc. 

มีใครบา้งในบา้นท่ีไม่ชอบพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น
การเค้ียวหมากฝร่ัง, การฟังเพลงบางประเภท, 
การสวมหมวกท่ีโตะ๊อาหารหรือถูกรบกวนเวลา
อ่านหนงัสือ, อ่ืนๆ 

36 What transportation is available to me? (Walking, 
bus, bicycle, being driven, riding with friends, etc) 
Are there times or places it is unsafe for me to 
walk unescorted? Are there rules about traveling 
with friends? 

ถา้ ดิฉนั/ผม จะออกไปขา้งนอกควรจะไปอยา่งไร 
เช่นเดิน, ข้ึนรถเมล์, ข่ีจกัรยาน, มีคนไปส่ง หรือ
ไปกบัเพื่อน และมีสถานท่ีใดบา้งท่ีดิฉนั/ผม ไม่
ควรไปเดินคนเดียวหรือไม่ปลอดภยั ถา้ ดิฉนั/ผม 
จะไปกบัเพื่อนจะมีกฎอยา่งไร 

37 What transportation is available for shopping or 
going to movies? 

มีพาหนะใดบา้งท่ีจะพา ดิฉนั/ผม ไปซ้ือของหรือ
ไปดูหนงั 

 



English Thai 
38 What are your expectations for me about going to 

church or other religious institution? 

คุณคาดหวงัวา่ ดิฉนั/ผม จะตอ้งไปโบสถห์รือไป
สถาบนัศาสนาอ่ืน ๆ หรือไม่? 

39 May I smoke? Where? (Rotary discourages 
smoking in general and forbids smoking in 
bedrooms) 

ดิฉนั/ผม สูบบุหร่ีไดไ้หมท่ีไหน(โรตารีไม่
สนบัสนุนใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนสูบบุหร่ี
โดยเฉพาะหา้มสูบบุหร่ีในห้องนอน) 

40 If I have a problem with the family or a family 
member that is bothering me, how do you want me 
to handle it? 
a. Write a note to you explaining it. 
b. Ask for a face-to-face discussion with you. 
c. Tell my Rotary counselor. 
d. Keep it to myself and live with it. 

ถา้ ดิฉนั/ผม มีปัญหาในครอบครัวหรือสมาชิกคน
ใดในครอบครัวท่ีรบกวน ดิฉนั/ผม คุณจะ ให ้
ดิฉนั/ผมจดัการเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง a. เขียนอธิบาย 
b. พูดกนัต่อหนา้ c. รายงานท่ีปรึกษาของโรตารี 
d. เก็บไวก้บัตวั ดิฉนั/ผม เอง และจะตอ้งอยูก่บั
มนัใหไ้ด ้

41 How do I enroll in school? ดิฉนั/ผม สมคัรเขา้โรงเรียนอยา่งไร 

42 What do I do about school lunch? If there is an 
expense, who pays- me, you, Rotary? 

ดิฉนั/ผม จะท าอยา่งไรกบัอาหารกลางวนัเวลาไป
โรงเรียนถา้ตอ้งมีค่าใชจ่้าย ดิฉนั/ผม,ท่านหรือ
สโมสรโรตารีจะเป็นคนรับผิดชอบ 

43 How can I arrange to go shopping for personal 
items? 

ดิฉนั/ผมจะจดัการอยา่งไรถา้ตอ้งออกไปซ้ือของ
ใชส่้วนตวั 

44 Is there anything else I can do around the house to 
be of help? 

มีอะไรอีกในบา้นน้ีท่ี ดิฉนั/ผม จะช่วยท าได ้

45 Am I expected to attend Rotary meetings? How 
often? Who will arrange for this? 

ดิฉนั/ผมจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัสโมสรโรตารี
หรือไม่ และบ่อยแค่ไหน? และใครจะเป็นคน
จดัการในเร่ืองน้ี 

46 Is there anything else we should discuss? มีอะไรนอกเหนือเร่ืองท่ีพูดมาแลว้อีกบา้งท่ีเรา
จะตอ้งพูดคุยกนั 

47 Remember, ask about those things you feel are 
most important the first night, and then others as 
appropriate. Try to always keep an open and 
honest communication with your Host Family and 
Rotary. 

ควรจ าไวว้า่ จะตอ้งถามเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆเหล่านั้น 
ท่ีคุณคิดวา่ส าคญัในคืนแรก และเร่ืองอ่ืน ๆ ใน
เวลาท่ีเหมาะสมพยายามเปิดเผยและซ่ือสัตยใ์น
การส่ือสารกบัครอบครัวอุปถมัภข์องท่าน และโร
ตารี 

 


