
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
November 2019 

Dear Friends and Supporters,   
  Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and 
Independent Living Center (IDP) for November 2019. This month, our children returned to school for the 
new semester. Before breaking up for half term holidays in October they prepared their lessons for home 
work during the holiday. During this month, our children were very happy to welcome many visitors who 
provided lots of activities during the holiday with organized fun activities. We would like to give our 
sincere thanks to all the visitors for helping our center. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เดือนน้ีเด็กๆเปิดเรียน
ส าหรับเทอมใหม่ ซ่ึงในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมท่ีผ่านมาน้องๆไดเ้ตรียมบทเรียนของตวัเองส าหรับการ
เรียนในเทอมใหม่เป็นอยา่งดี เดือนน้ีนอ้งๆก็มีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท ามากมาย พร้อมทั้งมีความสุขเป็น
อย่างยิ่งท่ีได้ตอ้นรับผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านๆท่ีมาเยี่ยมและจดักิจกรรมสนุกต่างๆให้แก่เด็กๆ ตอ้งขอขอบคุณ
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีช่วยเหลือศูนยม์าโดยตลอด 
 

 

            วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้องๆของเราทั้งสองบา้นกลบัไปเรียนในภาคเรียนใหม่ในวนัแรก 
นอ้งๆ ตั้งใจเรียนและท าหนา้ท่ีของตนเองท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งดี นอ้งๆบอกน้องๆอยากมีงานท่ีดีๆท าเพื่อ
อนาคตของตนเอง 
 On the 1st of November, it was the first day of the new semester for all of our children. They are 
all determined to study hard and do their best with their responsibilities and their duties so that they may 
obtain a good job which will provide for their future.  



          
 

 

 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นอ้งๆทั้งสองบา้นและสมาชิกศูนยไ์ดร่้วมท ามิสซาร าลึกถึงผูป่้วยท่ี
ไดเ้สียชีวติจาการป่วยจากเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ท่ีบรรจุเถา้กระดูกของผูต้ายในเจดียห์นา้บา้นเด็กชาย ขอให้ดวง
วญิญาณทุกดวงไปสู่สุขติอยา่งสงบ 
 On the 2nd of November, our children from both homes and all the members of our center 
participated in a mass in remembrance of all who have died as a result of HIV/AIDS here at the center and 
whose ashes are kept in the pagoda in the front of Children’s Home. We hope all their souls are at their 
final rest. 
 

          
 

 

วนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น้องปูนาเป็นตวัแทนของน้องๆท่ีบา้นเยาวชนไปเขา้ค่ายเรียนรู้
งานสังคมสงเคราะห์กบัเด็กวยัรุ่นต่างโรงเรียน ท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จงัหวดั
ล าปาง น้องปูนาไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงนอ้งปูนาสามารถน าขอ้มูลมาถ่ายทอด
ให้กบัน้องๆและคนในชุมชน พร้อมทั้งวางแผนท่ีจะจดัตั้งแกนน าด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป 

From the 8th-10th of November, Puna represented our teenager from The Independent Living 
Center at a Social Camp with other teenagers from different schools at Thammasat University, in 
Lampang Province. During her stay there she learned many useful items of social knowledge which she 
will pass along to her friends and other people in the community.  We have a plan to promote a leader of 
social work, which will benefit others in society. 



          
 

          
 

 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คุณพชัรีและครอบครัวไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนักบัสมาชิกศูนยทุ์ก
คน ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่านๆ 

On the 9th of November, Khun Patcharee and her family provided lunch for all members of our 
center. Thank you for all your kindness 

 

         
 

 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราไดท้  ากระทงของตนเองเพื่อลอยในบ่อน ้ าภายในศูนย์
เน่ืองในวนัลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณต่อพระแม่คงคาท่ีให้เราทุกคนได้ใช้น ้ าเพื่อการ
ด ารงชีวติ 

On the 11th of November, our children made their own Krathong for floating in our fish pond at 
the center on the occasion of Loi Krathong Day, this is to respect and thank the water which is a vital part 
life. 



     
 

 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผูใ้หญ่ใจดีไดม้าท ากิจกรรมสันทนาการกบัเด็กๆท่ีศูนย ์นอ้ง
สนุกสนานกบัการท ากิจกรรมสนุกสนานต่างๆกบัพี่ๆ ตอ้งขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอยา่งมาก 
 On the 16th of November, a large group of kind people organized recreational activity for our 
children, which they were very much enjoyed.  Thank you for all your kindness. 
 

                   
 

 

วนัท่ี 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทางศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานคืนสู่
เหยา้เด็กคามิลเลียนซ่ึงเป็นกระบวนการติดตามความเป็นอยูข่องเด็กเก่าท่ีเคยอยูใ่นความดูแลท่ีศูนย ์ซ่ึงนอ้งๆ
เด็กเก่าทุกคนดีใจท่ีไดพ้บกนัและไดพ้บนอ้งๆท่ีบา้นเยาวชน พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองท่ีได้
ไปอยู่ขา้งนอกและอุปสรรคต่างๆเม่ือไดพ้บเจอกนั ซ่ึงเป็นขอ้คิดท่ีดีส าหรับรุ่นน้องท่ีบา้นเยาวชนก่อนการ
ตดัสินใจท่ีจะกลบัสู่สังคมต่อไป นอกเหนือจากนั้นนอ้งเด็กเก่าสามารถให้ค  าปรึกษาซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มได้
เป็นอย่างดีโดยการติดต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงในงานไดรั้บเกียรติจากคุณดิดิเยร์ มอล่ีและ คุณพ่อโจ
วานน่ี คอนตาริน มาเป็นประธานในการจดังานคร้ังน้ี ตอ้งขอขอบคุณผูมี้พระคุณทั้งสองท่านน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

On the 23rd-24th of November, The Camillian Social Center Rayong organized a reunion of the 
young people this is good follow up our old children life who have now left our center. They also met 
with our present teenagers in order to pass along many useful experiences and ideas to help them in their 
lives once they decide to return to outside society. Besides, they can advise together in a social group if 



they have the problems. The event was honored by Mr. Didier Moly and Father Giovanni Contarin as the 
president of the event. Thank you very much too both our benefactors. 

 

                   
 

 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ช่วงเช้าเด็กๆท่ีศูนยดี์ใจเป็นอย่างยิ่งท่ีไดต้อ้นรับกลุ่มผูใ้หญ่ใจดี
ชาวฟิลิปินส์ท่ีไดม้าบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ศูนยพ์ร้อมทั้งไดบ้ริจาคเงินจ านวนหน่ึงแก่ศูนยอี์กดว้ย 
 เวลาบ่าย 3 โมง น้องๆของเราทั้ งสองบ้านได้เดินทางไปร่วมงานคริสต์มาสแฟร์ ท่ีโรงเรียน
นานาชาติการ์เดน้ท์ บา้นฉาง น้องๆสนุกสนานในการเล่นเกมส์ต่างๆพร้อมทั้งดีใจท่ีไดรั้บของขวญัอย่าง
มากมาย เราตอ้งขอขอบคุณท่ีเชิญเด็กๆของเราไปร่วมงานพร้อมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมท่ีศูนยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 On the 30th of November, during the morning our children were very happy to welcome a group 
of people from the Philippines. With them they brought consumer goods and they also donated money to 
help our center’s activities. 
                At 3 pm, that day all of our children and teenagers went to a Christmas Fare at The Garden 
International School, in Banchang. Our children enjoyed playing games and were very glad to receive 
many gifts at this event. Thank you for inviting our children they all very much enjoying the event. 
 

          
 



                     
 

 

ตลอดทั้งเดือนนอ้งๆเยาวชนของเราไดท้  ากิจกรรมอาสาเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับผิดชอบ
หนา้ท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นอยา่งดี นอกเหนือจากนั้นนอ้งๆไดเ้รียนรู้ทกัษะการพึ่งพาตนเองต่างๆซ่ึงเป็น
ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตนเอง น้องๆของเราได้ปลูกผกัสวนครัวเพื่อน ามาประกอบ
อาหารและไดฝึ้กการท าอาหารของชาวตะวนัตก น่ีเป็นกิจกรรมท่ีดีส าหรับน้องๆของเราในการประหยดั
ค่าใชจ่้าย 

Throughout the month, our teenagers took part in many volunteer activities to help the local 
society. During this time they did not neglect their responsibilities and duties. All these activities provide 
them with knowledge and experience to help them in the future. Part of this work was planting and 
cultivating arable produce that they use in our kitchen. It also included leaning something about western 
cooking. 
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