
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
October 2018 

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

Independent Living Center (IDP) for October 2018.  This month it is the children’s half term holiday from 
school so they have had plenty of time to do activities together. They also had more time to welcome 
many different groups of kind people and they enjoyed doing activities with them. They were also good 
with their duties and practicing new skills in life studies for living life in the future. All of us here were 
very happy and delighted for your visit and helping us. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะสาหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิเพนเดนท ์ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เดือนน้ีเป็นช่วงปิดภาคเรียนกลางปีของเด็กๆ ซ่ึง
เด็กๆมีเวลาท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์มากมายร่วมกนั พร้อมทั้งมีเวลาในการตอ้นรับและท ากิจกรรม
ร่วมกบัผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งเด็กๆของเราสามารถรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีเด็กๆยงัได้ฝีกเรียนรุ้ทกัษะใหม่ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ด ารงชีวติของเด็กๆทุกคนในอนาคต สุดทา้ยน้ีเราทุกคนท่ีศูนยมี์ความสุขมากและปลาบปล้ืมท่ีผูใ้หญ่ใจดีมา
เยีย่มและช่วยเหลือศูนยข์องเรามาโดยตลอด 
 



วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 คุณอนุวฒัน์ และครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั เน่ืองในโอกาสวนั
คลา้ยวนัเกิด ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

ช่วงบ่าย 3 โมง คุณเบลล์และครอบครัวไดม้าเล้ียงอาหารวา่งคือซูซิ กบัเด็กๆและผูป่้วยท่ีศูนย ์เน่ือง
ในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของคุณธิเบต ทุกคนช่ืนชอบและเอร็ดอร่อยกบัซูซิหลายๆรสชาติ ขอขอบพระคุณ
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

On the 7th of October Khun Anuwat and his family provided lunch for all the members of our 
center on the occasion of his birthday and we all thank you for your kindness. 

At 3 pm, Khun Bell and her family provided a special light meal for our children and patients on 
the occasion of Khun Tibet’s birthday. All of us at the center were much enjoyed having many new 
sushi’s snacks and thank you for your kindness.  

 

          
 

          
 

          
 

 



วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 น้องๆท่ีบา้นอินด้ีตอ้งขอขอบพระคุณ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) (SCG) ท่ีไดม้อบโครงการปลูกกลว้ยพอเพียง โดยไดป้ลูกตน้กลว้ยพนัธ์ุดีจ านวน 300 ตน้ พร้อม
ทั้งติดตั้งระบบรดน ้าตน้กลว้ยดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซล) เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เด็กๆและเยาวชนท่ี
อยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
 On the 9th of October, our teenagers at The Independent Living center would like to give their 
sincere thanks to all the staff at The Siam Cement Public Company Limited (SCG) for giving us a 
Sufficiency Banana Project. This involved the planting of 300 varieties of banana trees and installing a 
solar system for watering the bananas this will create jobs for children and teenagers in the care of The 
Camillian Social Center Rayong. 
 

          
 
 

 

วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2561  สมาชิกคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ตอ้งขอขอบคุณรจนา และ

ครอบครัวท่ีไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนัท่ีศูนยเ์น่ืองในวนัเกิดของคุณ รจนา  ขอทุกท่านมีความสุขและพระเจา้

คุม้ครอง 

On the 11th of October, all of us here would like to give Khun Rojjana and her family great thanks 
for providing lunch on the occasion of her birthday. We hope that you will be happy and God Bless You.  

                    



วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2561  พนกังานบริษทั แคทส์ ดอท คอม (ประเทศไทย) จ ากดั เล้ียงอาหารกลาง

ใหก้บัสมาชิกศูนยข์องเรา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งมากค่ะ 

             On the 12th of October, the staff of the Bear Cat (Thailand) Co., Ltd provided lunch for all the 
members at our center. Thank you so much. 
 

          
 

 

 

 

วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคต ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทางศูนยฯ์ ไดจ้ดั

กิจกรรมส าหรับเด็กๆ และผูป่้วยฯ โดยมีการยืนสงบน่ิงเป็นเวลา 89 วินาที ซ่ึงเป็นปีท่ีสองแลว้ท่ีพระองค์

ท่านจากคนไทยไป และเราไดจ้ดักิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อระลึกถึงพระองคท์่าน  

 On the 13th of October, it was King Bhumibol Adulyadej Memorial Day. The center organized 
activities for children and patients with a silent stand for 89 seconds (a second for every year of his life) 
and a marigold planting activity in remembrance of The King. 
 

                 
 

                



วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 คุุณวยิพุาและครอบครัวไดม้าเล้ียงอาหารวกลางวนั ใหก้บัเด็กๆ ท่ีอยูใ่น 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดคุณภาคภูมิ ขอขอบพระคุณท่านมาก

และขอใหท้่านมีความสุข 

On the 14th of October, Khun Wiyupha and her family provided a lunch for our children on the 

occasion of his birthday. Thank you and we wish you great happiness.  

         
 

 

วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2561  คุณชชัฎาพร และเพื่อนๆ เล้ียงอาหารกลางวนัให้กบัสมาชิก คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 15th of October, Khun Chutchadaporn and her friends provided lunch for all the members 

of our center, thank you for all your kindness. 

          
 

 

วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 เด็กๆมีกิจกรรมศิลปะท าเพื่อช่วยให้เด็กไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนและเป็น
ประโยชน์ส าหรับเด็กในหลายๆดา้น เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ช่างสังเกต วิเคราะห์ ส่ิงต่างๆ ได ้และเด็กกลา้
แสดงความรู้สึกต่างๆในตวัเองบนช้ินผา้ 
 On the 17th of October, our children at Children’s Home had an Art activity together which is 
good for their development and useful in many ways include creative  thinking, observation, also good for 
their contemplation  and showing their own feelings in a picture. 



         
 
 

 

วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2561  พนกังานจากบริษทั พีทีที ฟีนอล ไดม้าท ากิจกรรมจิตอาสา และบริจาค
ส่ิงของเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 20th of October, the staff of PTT Phenol Company came to volunteer their activities and 
donated useful items to help our children and patients in the care of the center. Thank you all so much. 

 

                 
 

                      
 
 

 

 
วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2561   เด็กๆของเราไดเ้รียนรู้การท าอาหารจากวตัถุดิบท่ีตนเองไดป้ลูกและเอร็ดอร่อย
กบัอาหารฝีมือของตวัเอง 



On the 21st of October, our children learnt to cook with the raw materials they have grown in our own 
garden. 
 

          
 

 

วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2561   กิจกรรมครอบครัว เด็กๆจบัปลาท่ีเล้ียงเองมาประกอบเป็นอาหารม้ือ
เย็น เด็กๆมีทั้งความสนุก ความสามคัคี ความสุข และ ท่ีขาดไม่ได้ คือ ความอร่อย และเด็กๆของเราก็
รับผดิชอบหนา้ท่ีตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
และในวนัน้ีเป็นวนัเกิดของนอ้งน ้าหวาน แต่นอ้งไม่ไดก้ลบับา้นเพราะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั เรา
ขอใหน้อ้งมีความสุข ร่างกายแขง็แรง และประสบผลส าเร็จในชีวติ 
 On the 22nd of October, it was family activities. Our children cooked their own fish dinner. 
They had loads of fun, and happiness, it was also delicious. Our children are good with their 
responsibilities. And today was a Numwan’s birthday but she didn’t come back to the center because she 
is away at university in a different province. We wish her a happy birthday and to be health and successful 
in life 
 

                 
 



            
 

 

วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2561   เด็กๆสนุกสนานในการเล่นน ้ าท่ีสระวา่ยน ้ าท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
คุณนอร์แมน เวอร์แมน ผูใ้หญ่ใจดีจากประเททศองักฤษท่ีไดส้ร้างสระวา่ยน ้ าให้กบัเด็กๆท่ีศูนยข์องเราไดใ้ช้
มาเป็นระยะเวลา 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง 
 On the 23rd of October, our kids enjoyed swimming in the swimming pool that was provided by 
Norman Vernon who is a kind English Gentleman who donated the pool for the kids at our center over 10 
years ago. Thank you very much. 
 

     
 

 

วนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561   เด็กๆสนุกสนานและต่ืนเตน้ท่ีไดฝึ้กการท าขนมหวานร่วมกนัโดยการ
สอนของผูดู้แลบา้นเด็ก พร้อมทั้งไดน้ าไปแบ่งปันให้กบัผูป่้วยท่ีพีซียูในศูนยด์ว้ย เราทุกคนศูนยไ์ดป้ลูกฝัง
ให้เด็กของเรารู้จกัแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงในอนาคตเด็กๆของเราจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุข 
 On the 25th of October, our children had fun and were excited to make Thai dessert together 
with our caregivers and they also shared the dessert with our PCU patients at the center. All of us have 
instilled in our children, sharing, and giving generously to others. In the future our children will live with 
other people in society.  



          
 

         
 

 

วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2561  หลงัจากฤดูมรสุมไดเ้สร็จส้ินลงและตอนน้ีก็เขา้สู่ฤดูหนาวแลว้ เด็กๆทุก
คนและพนกังานท่ีศูนยช่์วยลา้งตะไคร่น ้ าและคราบสกปรกบนพื้น ซ่ึงท าให้พื้นท่ีน้ีมีความปลอดภยัส าหรับ
เด็กๆเม่ือใช้พื้นท่ีน้ีใสการท ากิจกรรมร่วมกัน หลังจากนั้นเราช่วยกันเก็บขยะในศูนย์ของเราและร่วม
รับประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนัในบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น 

By the 27th of October, the monsoon season had come to an end and we are now into the winter 
season. All our children and staff at the center helped to wash away the moss and slime that had gained 
ground through the monsoons season. This is to make the area safer for the children’s activities. Latter we 
took care of the rubbish around our center and ate lunch together in a warm atmosphere. 

 

          
 

  



วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เด็กของเราช่วยกนัท างานในฟาร์มเพื่อเก็บเก่ียวผกัของท่ีตนเองไดป้ลูกเม่ือตน้ปี 
ผกัน้ีเด็กๆน ามาท าอาหารและขายท่ีตลาดในชุมชน ส่วนเด็กผูห้ญิงก็ก าลงัเตรียมผกัเพื่อท าอาหารส าหรับม้ือ
เยน็ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มากและเป็นประสบการณ์ท่ีดีส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต 

On the 30th of October, our children helped to work on the farm harvesting their vegetables which 
they had planted earlier this year. The vegetables that they used for cooking and sold at market in the local 
community. Others were preparing many vegetables for cooking that evening for dinner. These are useful 
activities and experience for their lives in the future. 

 
 

          
 

          
 

 

ช่วงปิดเทอมนอ้งๆทั้ง 3 คนท่ีไปเรียนท่ีโรงเรียนท่ีอยูต่่างจงัหวดัมี นอ้งป๊อปชาย  นอ้งน ้ าหวาน และ
นอ้งป๊อปหญิง  และมี 2 คน ท่ีกลบับา้นและท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนท่ีบา้นเยาวชนอินด้ีอยา่งสนุกสนาน แต่
น่าเสียดายนอ้งป๊อปหญิงไม่ไดก้ลบับา้นในช่วงปิดเทอมเพราะวา่มีกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัท าหลายอยา่ง ซ่ึง
นอ้งไดฝึ้กท าทวัร์เองและนอ้งก็ไดเ้ป็นไกด์น าเท่ียวให้กบัชาวต่างชาติท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆใน
จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนของนอ้งดว้ย 
 During school holidays, three of our teenagers who study at University in different provinces, 
they are Bob, Numwan and Pop. Bob, Numwan returned home and to do activities together with their 
friends at The Independent Living Center. Unfortunately, Pop did not return home during this holiday 



because there were many activities for her to do with her friends at university.  She had to organize a tour 
by herself, meaning that was to act a tour guild to take foreigners to travel to many places in the Chiang 
Rai Province this is a part of her studies. 
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