
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
November 2018 

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. Our children returned to 
school for the final semester this year at the beginning of this month. At this point in the school year the 
lessons start to become more challenging so they all have to study after school as well. Our caregivers are 
on hand to explain things if they don’t understand.  Our caregivers also give them practical work in life 
skills for the future. As always they have lots of routine duties to perform but they are good at welcoming 
the visitors and enjoyed doing fun activities with them. Finally, all of us here would like to give you 
sincere thanks for visiting and all your help.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในตน้เดือนพฤศจิกายนเด็กๆของเราเปิดเทอมในภาคเรียนท่ีสองซ่ึงเป็น
ภาคเรียนสุดทา้ยของปีการศึกษา2561 เม่ือถึงปีการศึกษาน้ีบทเรียนเร่ิมมีความยากมากข้ึนดงันั้นเด็กๆจึงตอ้ง
เรียนหนังสือหลังเลิกเรียนเพิ่มเติมด้วย ซ่ึงผู ้ดูแลของเราอธิบายบทเรียนต่างๆหากเด็กๆไม่เข้าใจ 
นอกเหนือจากนั้นผูดู้แลของเรายงัให้เด็กๆมีการปฏิบติังานต่างๆซ่ึงเป็นทกัษะท่ีดีส าหรับชีวิตในอนาคตของ
เด็กๆอีกดว้ย แมว้า่แด็กๆจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานประจ าของตนเองมากมายในแต่ละวนั แต่เด็กๆสามารถ
ตอ้นรับแขกท่ีมาเยี่ยมท่ีศูนยไ์ดเ้ป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนุกกบัการท ากิจกรรมกบัผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน ทา้ยน้ี
สมาชิกศูนยทุ์กคนขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาเยอืนและช่วยเหลือเรามาโดยตลอด 
 



วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณแนน ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และผูป่้วยฯ 
ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

ช่วงเยน็ เด็กๆ เขา้ร่วมมิสซาเพื่อระลึกถึงผูป่้วยท่ีไดเ้สียชีวติจาการป่วยจากเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ท่ีบรรจุ
เถา้กระดูกของผูต้ายในเจดียห์นา้บา้นเด็กชาย 

On the 3rd of November Khun Nan provided lunch for all the members of the center, thank you 
for all your kindness.  

That evening, our children attended a Mass in memorial of our patients who have died as a result 
of HIV/AIDS here at the center whose ashes are kept in a Stupa in the front of Children’s Home. 

 

           
 

                   
 

          
 

 



วนัอาทิตยท่ี์ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กสนุกสนานกบัการจบัปลาท่ีตนเองไดเ้ล้ียงมาประกอบ
อาหารม้ือเยน็ซ่ึงเด็กๆไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนัและน่ีเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

On Sunday the 4th of November, our children had great fun catching fish for their own dinner, 
they learned how to work together and this is good to help with costs. 
 

          
 

          
 

 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กๆไดซ้้อมการเตน้และการแสดงต่างๆเพื่อท่ีจะข้ึนโชวบ์นเวทีใน

วนัคริสตม์าส เด็กบางคนก็ช่วยกนัท าโคมไฟเพื่อประดบัประดารอบๆศูนย ์ซ่ึงตอนน้ีเด็กๆของเราก าลงัรอวนั
คริสตม์าสท่ีจะมาถึงและหวงัวา่คงสนุกสนานกบังานงานปาร์ต้ี 
 On the 6th of November the children rehearsed their performance on the stage for Christmas 
Day. Some of the children helped to make lamps to decorate around the center. Now our children are 
waiting for Christmas and hopefully they will enjoy all activities at the party. 
         

   
 

 



วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราไดไ้ปท่ีภูเขาเพิ่อช่วยกนัปลูกตน้มะนาวซ่ึงเด็กๆมีความ
ช่ืนชอบในการท าการเกษตรร่วมกนั ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีและสร้างรายไดใ้ห้กบัเด็กๆของเราอีก
ดว้ย 

On the 8th of November our children went to our mountain farm site to help with the work of 
growing many lime trees, they enjoyed working together on the farm. This activity is good and they will 
earn form this. 
 

          
 

          
 

 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พนกังานบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั(มหาชน) ไดม้าจดั

กิจกรรมศิลปะให้กบัเด็กๆ ซ่ึงเด็กๆได้เรียนรู้เก่ียวกบัการวาดรูปและการการใช้สีจากพี่ๆ ซ่ึงเด็กของเรา
สนุกสนานท่ีไดท้  ากิจกรรมคร้ังน้ีร่วมกนั ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

On the 10th of November, the staff of Global Green Chemicals Public Company Limited 
organized an Art activity for our children. They learned new skill in drawing and painting from these kind 
people. All of our children were very happy to do this together. Thank you for all your kindness. 
 
 

 



             
 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วทิยาเขตระยอง ไดม้าจดักิจกรรมสันทนาการ ซ่ึงนอ้งๆสนุกสนานกบัการเล่นเกมส์ทายค าภาษาองักฤษและ
กิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนท าใหกิ้จกรรมในวนัน้ีผา่นพน้ไปดว้ยดี และช่วงบ่าย
คุณเมย ์ และเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 11th of November students from the King Mongkut's University of Technology North 
Rayong organized recreational activities. Our children enjoyed playing English games and doing other fun 
activities with them. Thank you to all the people who helped to organize this activity for us. At afternoon, 
Khun May and her friends provided a light meal for all children and patients at the center. Thank you so 
much. 
 

          
 

          
                 



วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาชิกศูนยแ์ละน้องๆบา้นเยาวชนอินดิเพนเดนท์ขอแสดงความ
ยนิดีกบันอ้งโอปอซ่ึงเคยเป็นเด็กท่ีอยูใ่นการดูแลของบา้นเยาวชนอินดิเพนเดนท์และตอนน้ีนอ้งเรียนจบจาก
มหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้ หลงัจากเรียนจบนอ้งไดท้  างานท่ีบริษทัท่ีอยูต่่างจงัหวดัซ่ึงในระหวา่งนอ้งก็รอท่ี
จะรับใบปริญญา และในวนัน้ีน้องโอปอก็ไปรับใบปริญญาบตัรท่ีกรุงเทพฯจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 เราทุกคนท่ีศูนย์มีความภาคภูมิใจกับ
ความส าเร็จของนอ้งโอปอและขอใหน้อ้งประสบความส าเร็จในชีวติในอนาคต 

On the 15th of November all of the members of The Camillian Social Center Rayong and all 
teenagers at The Independent Living Home gathered to congratulate Opo Chadara who is one of our old 
girls on having graduated from university. After her graduated, she has been working for a company in a 
different province until now during she was waiting for her degree certificate. This morning, she went to 
receive her degree certificate from the Thai Prince (King Rama X) at Hall, Bangkok. We are all so proud 
of her success and hope for all the best of luck for her in the future. 
 
 

                   
 

 
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณกุสุมา และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง ให้กบัเด็กๆ และ

ผูป่้วยฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และตอ้งขอขอบคุณคุณยุย้ และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารเยน็ ใหก้บัเด็กๆ 
และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์  

On the 19th of November Khun Kusuma and her family provided a light meal for our children and 
patients in the PCU for which we all thank you for your kindness. That evening, Khun Yui and her family 
provided the evening meal for us all and we would like to give you our sincere thanks for your kindness. 

 

     
 



วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นวนัลอยกระทงซ่ึงเป็นประเพณีของไทยท่ีสืบทอดกนัมาเป็น
เวลานานเพื่อแสดงความเคารพต่อแม่น ้ าท่ีให้เราทุกคนไดใ้ชป้ระโยชน์จากน ้ าและขอขมาในส่ิงท่ีท าไม่ดีต่อ
แม่น ้าตลอดทั้งปี ดงันั้นช่วงบ่ายผูป่้วยและเด็กๆท่ีศูนยไ์ดท้  ากระทงของตนเองซ่ึงวสัดุท ามาจากธรรมชาติคือ
ตน้กล้วยและดอกไมต่้างๆ ซ่ึงเด็กๆของเรามีความสุขมากท่ีไดท้  ากระทงจากฝีมือของตนเองและทดสอบ
กระทงของตนเองวา่สามารถลอยในน ้ าไดห้รือไม่ท่ีบ่อปลาท่ีสร้างดว้ยปูนซีเมนตท่ี์หนา้บา้นเด็กชาย  พอถึง
เวลา 1 ทุ่ม เด็กๆก็เร่ิมลอยกระทงท่ีบ่อปลาในศูนยแ์ละเล่นกิจกรรมสนุกสนานต่างๆก่อนเขา้นอน 
 On the 22nd of November, it was Loi Krathong Day. This has long been a part of Thai 
traditional culture to give tribute to the river, that all of us benefited from and we apologized to the water 
if we did anything to disrespect the water throughout the year. So our children and patients made their 
Krathongs in the afternoon from the materials of nature (banana tree and flowers). All were very happy to 
make their own Krathongs and tried to float them at fish cement pond in front of Children’s Home.  At 7 
pm, they enjoyed floating their Krathongs in the fish pond after which there were other fun activities 
before bed time. 
 

   
 

   
 

 



วนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณนงลกัษณ์ และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน  

และเวลาบ่าย 3 โมง คุณวรรณ และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของนอ้ง
โอลีเวยี ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

On the 25th of November Khun Nongluk and her family brought lunch for all the members of the 
center.  

At 3 pm, Khun Wan and her family organized a light meal for our children here on the occasion 
of her daughter’s birthday, all of us thank you all for your kindness.  
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