มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ขอแสดงความเสี ยใจอย่าง
สุ ดซึ้ งกับครอบครัวพูนสิ รสิ น ที่สูญเสี ยบุตรชาย นายชญานนท์ พูนสิ รสิ น นักเรี ยนเอเอฟเอสประเทศรัสเซีย
รุ่ นที่ 55 (พ.ศ. 2559-2560) ที่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุขณะเดินทางกลับจากการทัศนศึกษากับโรงเรี ยนอุปถัมภ์โดยทาง
รถไฟ ซึ่ งเป็ นการเดิ น ทางไปทัศ นศึ กษาเส้ นทางนี้ ก ับ โรงเรี ยนอุ ป ถัม ภ์เป็ นครั้ งที่ 2 ซึ่ งผูป้ กครองรับทราบและ
อนุญาตให้เดินทาง
เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากเอเอฟเอส ประเทศรัสเซี ย ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา
ประมาณ 17.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากได้รับ แจ้ง เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้ด าเนิ น การแจ้ง
ผูป้ กครองนักเรี ยนในทันที พร้อมประสานงานไปยังเอเอฟเอสสากล เพื่อดาเนิ นการเรื่ องการนาศพของนักเรี ยน
กลับ ประเทศไทย รวมถึ งดาเนิ นการให้ผูป้ กครองได้เดิ นทางไปยังประเทศรัส เซี ย เพื่ อ รับศพนักเรี ยน จากนั้น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ ก ารการศึ ก ษา (Sending Director) และคณะผูบ้ ริ ห ารมู ล นิ ธิ ได้เดิ น ทางไปยังบ้านพัก ของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อแสดงความเสี ยใจต่อการสู ญเสี ยของครอบครัว
ในขณะเดี ยวกัน เอเอฟเอส ประเทศรั ส เซี ย ได้ดาเนิ น การในเรื่ องของกระบวนการทางกฎหมาย การ
สื บ สวนสาเหตุ ข องอุ บ ัติ เหตุ และแจ้ง สถานทู ต ไทย ประจ ากรุ ง มอสโคว์ พร้ อ มทั้ง แจ้ง ความคื บ หน้ า ในการ
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั มายังเอเอฟเอส ประเทศไทย ในเวลาเดี ยวกันเอเอฟเอส ประเทศไทยได้
ประสานงานกับสถานทู ตไทย ณ กรุ งมอสโคว์ในทันที เพื่ อช่ วยอานวยความสะดวกในการนาศพนักเรี ยนกลับ
ประเทศไทย
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะผูบ้ ริ หารจากเอเอฟเอส ประเทศไทย ซึ่ งประกอบด้วยผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ น และบัญ ชี และผูอ้ านวยการฝ่ ายคัดเลื อกและส่ งเสริ ม อาสาสมัค ร ได้เดิ น ทางไปเยี่ย ม
ครอบครัวนักเรี ยนเพื่อแสดงความเสี ยใจและแสดงความเห็นใจกับครอบครัวที่ตอ้ งมาประสบกับความสู ญเสี ยและ
เศร้ าสลดที่ใหญ่หลวงในครั้งนี้ พร้ อมกันนั้น เอเอฟเอส ประเทศไทยได้ประสานงานเรื่ องการจองเที่ยวบินไปยัง
ประเทศรัสเซี ยของครอบครัวนักเรี ยนเพื่อเดินทางไปรับศพนักเรี ยนกลับประเทศไทย และได้แจ้งเรื่ องให้โรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนทราบในเวลาเดียวกัน
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้แจ้งยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทาง
ของครอบครั ว ของนัก เรี ย นและผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ ก ารการศึ ก ษาไปยังเอเอฟเอส ประเทศรั ส เซี ย พร้ อ มกับ
ประสานงานกับสถานทูตไทย ณ กรุ งมอสโคว์ เรื่ องการเดินทางภายในประเทศ และประสานงานกับชุมชนอุปถัมถ์
(host community) ของนักเรี ยน เพื่อแจ้งกาหนดการดังกล่าว
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ครอบครัวนักเรี ยนจานวน 4 ท่าน และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การการศึกษา
เอเอฟเอส ประเทศไทย ได้เดิ นทางไปยังประเทศรัสเซี ย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทย ณ กรุ งมอสโคว์ และ
เจ้าหน้าที่จากเอเอฟเอส ประเทศรัสเซียให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และเข้าพบท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งมอสโคว์
โดยเอเอฟเอส ประเทศไทยได้รับความอนุ เคราะห์ อย่างดี ยิ่งจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งมอสโคว์ในเรื่ อง
ของการอานวยความสะดวกและติดตามเรื่ องอย่างใกล้ชิด

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ครอบครัวนักเรี ยน และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ การการศึกษา ได้เดิ นทางไปยัง
ชุมชนอุปถัมภ์เมือง Izhevsk เพื่อรอรับศพ ที่จะถูกส่ งมาจากเมือง Yanaul ที่เกิดอุบตั ิเหตุ เอเอฟเอส ประเทศไทย
เอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย เอเอฟเอสสากล ครอบครัวอุปถัมภ์ ชุมชนอุปถัมภ์ โรงเรี ยนอุปถัมภ์ อาสาสมัคร
เอเอฟเอส และทุกฝายที่ เกี่ ยวข้อง ต่างก็เศร้ าสลด เห็ นใจและเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งต่อการสู ญเสี ยในครั้งนี้ และได้
ดาเนินการทุกวิถีทางให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนาศพนักเรี ยนกลับประเทศไทย
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) จะได้แจ้งรายละเอียด
ความคืบหน้าของการเกิดอุบตั ิเหตุครั้งนี้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (www.afsthailand.org )
ทันทีที่ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติม

