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Dear Friends and Supporters,   

Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC), 

Independent Living Center (IDP) and the Garden of Eden (GOE) for November 2017. On the 1
st

 of 

November it was back to school for the new semester for our children. New and more complicated 

work was on the agenda for them all but they will all get through it with the help of our teachers 

here at the center. They also have to manage their time so that can take part in the many activities 

that take place over the weekends.  

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก  

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในวนัท่ี 1 ของเดือนน้ีเด็กๆของเรากลบัไปเรียนท่ีโรงเรียนส าหรับ
เทอมใหม ่เด็กๆเร่ิมเรียนในบทเรียนใหม่ท่ียากข้ึน  ซ่ึงเด็กๆของเราตั้งใจเรียนและสอบถามคุณครูท่ีโรงเรียน
และผูดู้แลท่ีศูนยเ์ม่ือเด็กๆไม่เขา้ในบางบทเรียน เด็กๆตอ้งจดัสรรเวลาในการท ากิจกรรมในการเรียนและท า
กิจกรรมร่วมกบัแขกผูใ้หญ่ใจดีท่ีมาเยีย่มท่ีศูนยใ์นช่วงวนัหยดุประจ าสัปดาห์  
 

 
On the 2

nd
 of November our the mass was dedicated to all of our patents who have died of 

the results of HIV/AIDS here at the center who’s ashes are kept in the pagoda in the front of 

Children’s Home. After the ceremony; all the children celebrated the birthday of Pang. All of us here 

wish her very happy day, good health and to be successful in her studies. 

วนัท่ี  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เด็กทั้ง 3 บา้น เขา้ร่วมมิสซาเพื่อระลึกถึงผูป่้วยท่ีได้ เสียชีวติ
จาการป่วยจากเช้ือเอชไอวี /เอดส์ ท่ีบรรจุเถา้กระดูกของผูต้าย ในเจดีย์หนา้บา้นเด็กชาย  หลงัจากเสร็จส้ิน



พิธีกรรม  เด็กๆทุกคนร่วมกนัเฉลิมฉลองงานวนัเกิด ใหก้บันอ้งแป้ง ท่ีเกิดในเดือนน้ี  สมากชิกทุกคนขอให้
นอ้งแป้งมีความสุข สุขภาพแขง็แรง และประสบความส าเร็จในการเรียน 

 

 
 
 

On the 3
rd

 of November our center organized the celebration of the Loi Krathong Festival 

which allows us to remember the nature and importance of water to us all. At the event, we had a 

competition for the most beautiful of the Krathongs (it’s made from banana tree and the leaf of the 

banana tree) and some lady teenagers and lady patients contested Ms. Noppamas who is the most 

beauty woman. 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานลอยกระทง  

เพื่อใหเ้ด็กๆ รุ่นหลงัไดรู้้จกัคุณค่าของน ้าท่ีเราใชอุ้ปโภคบริโภค  ในงานมีการประกวดกระทงท่ีท าจากวสัดุ
ยอ่ยสลายไดว้า่ใครท ากระทงไดส้วยงาม และมีประกวดนางนพมาสทั้งเด็กๆ ผูป่้วย และเจา้หนา้ท่ี  

 

 



       
 

       
 

 
On the 4

th
 of November Dr. Worawut came to provide a light meal for our children and all 

the members of our center. Our children enjoyed having pizza very much. Thank you very much for 

your kindness. 

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายแพทยว์รวฒิุ  ไดเ้ล้ียงอาหารวา่งใหก้บัเด็กๆ  ท่ีอยูใ่นความ
ดูแลของ  คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เด็กๆเอร็ดอร่อยกบั พิซซ่าท่ีผูใ้หญ่ใจดีมาบริ จาค 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

     
 

 
On the 14

th
 of November Khun Mint, Khun Woot and their family came to offer dinner for all 

the children and members of center on the occasion of Woot’s birthday.  Our children said thank you 

for your kindness and we hope that he is very happy and in good health. 



วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แม่มิ้น พอ่วฒิุ และครอบครัวไดม้าท าขา้วซอย  และขา้ว
เหนียวไก่ยา่ง  เป็นอาหารเยน็  ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีคามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองใน
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของพอ่วฒิุ  เด็กๆกล่าวขอบคุณในความใจดีของทุกท่านและ อวยพรให้ คุณวฒิุใหมี้
ความสุข สุขภาพร่างกายแขง็แรงตลอดไป 

 

            
 

 
On the 18

th
 of November some of the children in the center went to join in the St.Camillus 

Sprit Contest Day at The Home For The Aged in Ratchasima. At the event, our kids competed in 

storytelling and were award second place. 

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เด็กบางคนไดไ้ปเขา้ร่วมกิจกรรมวนัจิตตารมณ์นกับุญคามิล
โล ท่ีบา้นผูสู้งอายรุาชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  โดยบา้นเด็กเขา้ร่วมประกวดเล่านิทาน  ไดรั้บรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 2  

               
 

 
On the 21

st of November Neerapa In-mueang or Grace had the opportunity to attend school 

in the local area to learn a basic course preparing her for studying in a class with other students 

before she will be allowed to study in grade 1 in May 2018 at school next semester in 2018. 



วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 นอ้งเกรทไดรั้บโอกาสดีท่ีทางโรงเรียนใหน้อ้งไดเ้ขา้ไป
เรียนปรับพื้นฐานกบัเพื่อนๆท่ีโรงเรียน  ก่อนเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาท่ี  1 ในปีการศึกษาหนา้ในปี
2561 ต่อไป 

 

 
 

 
On the 26

th 
of November Khun Jiraporn and her family came to provide a Thai sweet and 

also gave useful everyday necessaries for our children. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คุณจิราพร และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง  (ลอดช่อง) 

และบริจาคส่ิงของอุปโภคบริโภค ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

 

       
 

 
Every Saturday, a very kind lady comes as a volunteer to teach art and drawing to our 

children at the center. Our children are better with their skill of drawing and spend their time to 

great benefit. 



ทุกๆวนัเสาร์ ไดมี้ผูใ้หญ่ใจดีมาสอนทกัษะในการวาดรูปใหก้บัเด็กๆของเราท่ีศูนย ์ท าใหเ้ด็กของเรา
มีทกัษะในการวาดรูปท่ีดีข้ึนและไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์กบัตนเองอีกดว้ย 
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