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In August, it was the National Mother’s Day. Thai people pay respect and showed gratitude to 
their mothers. And our teenagers at the Independent’s House had many activities to do with many 
different groups of kind people also to give respect too our lady caregivers. We wished our moms be 
happy and good healthy.  You can see all activities of our teenagers all month below.

สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเดือนสำคัญอีกเดือนหนึ่งของประชาชนชาวไทย คือวันแมแหงชาติ ลูกๆทุกคนได
แสดงความรักตอ และทำสิ่งที่ดีเพื่อแมของเรา สวนนองๆบานอินด ิ เพนเดนทของเราไดจัดกิจกรรมแสดงความรักตอแม
และไดรวมทำกิจกรรมกับผูใหญใจดีหลายๆกลุม พวกเราขอใหคุณแมทุกคนๆทานมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู
เปนรมโพธิ์รมไทรของเราไปนานๆ ไปดูกันเลยคะวาเดือนนี้นองๆ ไดทำกิจกรรมอะไรบาง

On the 3rd of August in the morning, all the teenagers came to do activities at the Camillian 
Social Center Rayong with Ms. Nat-anong Wongkamchan or Noon on the occasion of her birthday. 
She is a kind person and donated money for helping all activities at the center.
 T Then our teenagers enjoyed having lunch with the support from Ms. Parisa 
Kanokwatcharachote and her family. They also enjoyed playing fun games with them.
 T In the evening our teenagers came back to Independent House and then we organized the 
birthday party for 5 teenagers, who were all born in August, they are Mee, Sai, Pop, Em and Tee1. 
That day the group from the "Bridge of Hope Thailand Charity" and Mr. Willis who is one of our 
supporter came to celebrate the teenagers’ birthdays.  We wished our teenagers be happy and in 
good health.

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ในชวงสายๆ นองๆไดมาทำกิจกรรมกับพี่นุน หรือ คุณนาฎอนงค วงศคำจันทร ทีศู่นย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ซึ่งพีนุ่นไดนำเงินมาสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนองๆ และขนม ของใชมาใหนองๆ 
เนื่องในวันคลายวันเกิด

ในชวงกลางวัน คุณปรา กนกวัชรโชต ิ และครอบครัว ไดนำกวยเตี๋ยวมาเลี้ยงนองๆ ใหอิ่มทองกันถวนหนา 
ขอบคุณในน้ำใจดีของทานดวยนะครับ นอกจากระหวางที่รอทานอาหารกลางวันก็ไดนำเกมสนุกๆ มารวมเลนกันนองๆ 
เรียกวาสนุกและมีความสุขทั้งผูใหและผูรับกันเลยทีเดียวครับ

ในชวงเย็นหลังจากที่นองๆไดกลับจากการทำกิจกรรมทีศู่นยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง นองๆบาน
เยาวชนดำรงชีวิตอิสระไดจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดใหกับนองๆในบานที่เกิดในเดือนสิงหาคม ไดแก นองหม ี  นองทราย  
นองปอป  นองเอ็ม  และนองตี ๋  โดยเย็นวันนั้น มีแขกมารวมงานดวย คือกลุม นักศึกษาแพทยชาวอเมริกันนำโดยพี่ทิพ
ฟานี่ และคุณวิลลิส  ก็ไดเดินทางมารวมแสดงความยินดีกับนองๆในโอกาสนี้ดวย ก็ขอใหนองมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ในโอกาสวันเกิดกันนะครับ

      

       



         

      
 



On the 10th of August, our teenagers came to take a special class for all the children at the 
Camillian Social Center Rayong. All the children enjoyed the study.

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ในชวงเชาบานเยาวชนดำรงชีวิตอิสระ ไดมีโอกาสเปดหองเรียนที่บานสอนพิเศษ ให
กับเด็กๆทีบ่านเด็กของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง นำทีมสอนโดย ครูหญิง และมีนองๆเยาวชนชวยสอน
หนังสือดวย เพื่อจะใหนองๆไดมีทักษะพื้นฐานในดานวิชาทั่วไป การสอนครั้งนี้เด็กๆใหความสนใจกันมากและตั้งใจเรียน
มากดวย  เห็นแลวก็ดีใจมากครับที่เห็นเด็กๆมีความสุขกับการเรียนแบบนี้ครับ

      

  

On the 12th of August our teenagers came to participate in the National Mother's Day 
activities at The Camillian Social Center Rayong. There were many good activities for our teenagers 
to do at the event and the important thing they were very happy to respect our lady caregivers.  

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 นองๆบานอินดิเพนเดนท ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร ไดมาทำกิจกรรมวันแมแหงชาติทีศู่นย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง นองๆทุกคนไดทำกิจกรรมหลายอยางในวันแมและสิ่งที่สำคัญคือนองๆไดแสดง
ความรักแดผูมีพระคุณที่เรียกวาแมกันอยางซาบซึ้ง

   



T On the 17th of August, in the morning our teenagers went to participate in the Holy Mass at 
the church in the Cathedral in Chanthaburi Province. Our teenagers gave congratulations to two 
new Catholic priests; they are Rev. Fr. Joseph Phan Anh Dung and Rev. Fr. Peter Nguyen Huu Biet. 
 T After we finished the ceremony, we went to visit a kind person who helped us with the area for 
a nice camp last year.  For a while, the area had a lot of water and was flooded but we received a 
good welcomed from him. We hope this problem will soon be solved. God bless them.

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ในชวงเชาตัวแทนนองๆบานเยาวชนดำรงชีวิตอิสระ ไดเดินทางไปรวมพิธีบวชพระสงฆ
ใหม ณ อาสนวิหารแมพระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุร ี ในนี้มีพระสงฆของคณะคามิลเลียนบวชดวยสององค คือ 
บาทหลวงโยเซฟ ฟาน อันห หยุง และบาทหลวงเปโตร เหงียน หูว เบี๊ยต ขอแสดงความยินดีกับคุณพอใหมทั้งสององคมา 
ณ โอกาสนี้ดวยนะครับ 

ชวงบายหลังจากเสร็จพิธีกรรม นองเยาวชนบานดำรงชีวิตอิสระไดเดินทางตอไปยังสวนลุงคม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
เพื่อเยี่ยมลุงคม ซึ่งเคยใหความอนุเคราะหสถานที่ใหเด็กๆของเราในการจัดคายเมื่อปที่ผานมา  ซึ่งในปนี้สวนลุงคมถูกน้ำ
ทวมไดรับความเสียหาย  แตลุงคมยังคงใหการตอนรับพวกเราเปนอยางดี  พวกเราขอใหคุณลุงผานพนอุปสรรคไปไดดวย
ดีขอพระเจาอวยพรคุณลุงครับ

       

                                                                                                    
            



     T On the 24th of August, our teenagers participated with Chomrom-raumdauychauyrayong in 
radio 94.5 FM to organize the activities at Kerepawanaram School in Banchang, Rayong. Those 
activities consisted; of cleaning the area around school, painting the toy machines in the 
playground and organized fun activities for the students there. We were very happy to do this 
activity together.       

วันที่ 24 สิงหาคม 2556 นองๆบานเยาวชนดำรงชีวิตอิสระ ไดเดินทางไปรวมกันแบงปนความสุขใหกับเด็กๆที่
โรงเรียนวัดคีรีภวนาราม ต.บานฉาง จ.ระยอง  รวมกับชมรมรวมดวยชวยระยอง ของคลื่น วิทยุ 94.5 FM.  ภายในงานมี
กิจกรรมมากมายเชน ทำความสะอาดอาคารเรียน ทาสีสนามเด็กเลน  กิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งในงานนี้นองๆเยาวชนตาง
พูดเปนเสียงเดียวกันวารูสึกสนุกและมีความสุขมากกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ และยังคงอยากจะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ตอไป
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