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All month in September 2013, our teenagers spent more time to revise their
lessons before their final examination at the end of this month. They also had lots
of activities at school but they were able to separate their time to do all activities
with our visitors. Let’s go see our teenager’s activities.
เดือนกันยายนนี้คงเปนอีกเดือนที่ทุกทานจะไดทราบขาวคราวของ นองๆเยาวชนบานอินดิ
เพนเดนท ซึ่งในเดือนนี้ถือไดวาเปนเดือนสุดทายของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะเปนชวงใกลสอบของนองๆ
ซึ่งนองๆใชเวลาในการทบทวนบทเรียนอยางขยันขันแข็ง และพรอมทั้งรวมทำกิจกรรมมากมายกับ
ผูใหญใจดีทุกทาน ดังนั้นเราจะมาดูกันวาในเดือนนี้นองๆ มีกิจกรรมอะไรกันบางนอกจากการอาน
หนังสือสอบนะครับ
On the 1st of September all the teenagers came to have a special lunch with
the support from a group of kind people on the occasion of Ms. Yen and Ms. Bee
birthdays. We would like to say thank you for their kindness and hope they are
happy and strong.
After lunch, our teenagers went to Big C Rayong with the support from Mr.
Francesco Galdelli who is one of our long time friend and supporter of The
Camillian Social Center Rayong. They enjoyed the shopping and bought the
equipment for school and their studying. We would like to give our sincere thanks
for his kindness. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/francescogaldelli-big-c-2013.html
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 ประเดิมเดือนแรกมีผูใหญใจดี มาเลี้ยงอาหารกลางวันและ
ขนมเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณเย็นและคุณบี ทำใหนองๆ มีความสุขและอิ่มกันทั่ว
หนา ตองขอขอบพระคุณผูใหญใจดีทุกทาน ก็ขอใหมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ
ในชวงบาย นองๆ เยาวชนอินดิเพนเดนทไดรับโอกาสดีๆ จากคุณฟรานเชสโก ในการพานองๆ
ไปซื้อของใช อุปกรณการเรียนที่บิ๊กซี ซูเปอรเซนเตอร ตองขอบคุณในความมีน้ำใจดีที่คุณฟรานเชส
โกมีใหกับนองๆ มาโดยตลอด และขอขอบคุณบิ๊กซี ซูเปอรเซนเตอรที่คอยอำนวยความสะดวกใหกับ
นองๆ

On the 7th of September our teenagers came to do activities with a group of
students from the Rayong Wittayakhom School and Rayong Technical College.
They organized fun activities for us and donated money that they made from street
performers together to help our center. We would like to say thank you from the
bottom of our hearts.
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ของ นองๆเยาวชนบานอินดิเพนเดนทมารวมทำกิจกรรมกับ
กลุมนักเรียนและนักศึกษา จากโรงเรียนระยองวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคระยองที่ศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ซึ่งกลุมพี่ใจดีทุกทานไดมอบความสุขใหกับนองๆ ดวยเสียง
ดนตรีและเงินสนับสนุนจากการที่ไดจากการไปเลนดนตรีเปดหมวกเพื่อระดมทุนชวยเหลือเด็กๆ
พวกเรา ขอขอบพระคุณในนำใจดีของทุกทานและขอใหทานจงมีแตความสุขความเจริญตลอดไปนะ
ครับ

On the 10th of September in the evening, our teenagers came to have dinner
with the support from Mr. Winai Liewboonkim and his family on the occasion of
Winai’s birthday. Our teenagers were full with a special food on that day. We
wished that he is happy on his birthday.
Then we celebrated the birthday party for Chat at The Camillian Social
Center Rayong. We wished him to be happy, healthy and good progress with his
studying.
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ในชวงเย็น คุณวินัย เลี่ยวบุนกิมพรอมครอบครัวไดมาเลี้ยง
อาหารเย็นนองๆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณวินัย เปนอาหารที่อรอยมากเลยครับและทำ
ใหเด็กๆมีความสุขและอิ่มทองไปตามๆกัน ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานและขอใหมีความ
สุขในโอกาสวันคลายวันเกิดนะครับ
หลังจากนั้นนองๆบานเยาวชนไดรวมกันอวยพรวันเกิดใหกับนองชัช ซึ่งปนี้นองชัช มีอายุครบ
17 ป กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พวกเราก็ขอใหนองชัชมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
กาวหนาเรื่องการเรียนและเปนเด็กดีของครูผูดูแลนะครับ

On the 14th of September in the morning our teenagers came to check their
health and got the vaccine to prevent the influenza for the year 2013-2014. At
lunch, they enjoyed having with the support from Mr. Kim Phakdeeprayoon and his
family on the occasion of his birthday and he also donates money to each child
and our center. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.
God bless them.
Z

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันนี้ชวงเชานองๆ บานเยาวชนไดตรวจสุขภาพและรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ และในชวงเที่ยง คุณกิม ภักดีประยูรและครอบครัวไดนำขาวเหนียว
ไกทอด สมตำมาเลี้ยงนองๆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณกิม พรอมทั้งมอบเงินบริจาคให
กับศูนยฯ ดวยทำใหเด็กมีความสุขมากเลยทีเดียว พวกเราขอขอบพระคุณทุกทานและขอพระ
อวยพรใหทานมีความสุขตลอดไปนะครับ

On the 15th of September the teenagers came to do activities with many
different groups of kind people at The Camillian Center Rayong. The first group,
Khun Suthin Boosanong brought a special lunch for all members of the center on
the occasion of his son: Nong Games. Thank you very much for their kindness and
we wished them to be happy and strong.
In the evening, they enjoyed having special dinner with the support from the
kind staffs of The Rayong City Hotel. Thank you very much for their kindness.
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 วันนี้นองๆไดมารวมทำกิจกรรมกับผูใหญใจดีหลายกลุม ซึ่ง
ทุกทานรวมมอบความสุขใหกับนองๆ กลุมแรกในชวงกลางวันคุณสุชิน บุญสนอง ไดนำขาวมันไกมา
เลี้ยงเด็กๆเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดนองเกมส และในชวงเย็นตัวแทนเจาหนาที่และพนักงาน
โรงแรมระยองซิตี้ไดนำน้ำพริกปลาทู ผักตม มาเลี้ยงอาหารเย็นกับนองๆ ขอขอบพระคุณสำหรับ
อาหารและความสุขที่มามอบใหกับเด็กๆและขอใหทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะ
ครับ

On the 21st September in the morning, our teenagers came to The Camillian
Social Center Rayong to attend in the reproductive health training with our social
worker at the center. There were many useful activities for all the trainees to do
together. They got much good information and understood how to take care of
their health when they are becoming teenagers.
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 ในชวงเชานองๆ เยาวชนไดเขารวมอบรมสุขภาพ ในหัวขอ
“วัยรุน: ตนเอง สุขภาพ ความรัก” โดยมีนักสังคมสงเคราะหประจำศูนยฯ ไดมาชวนนองๆ ระดม
ความคิดและบอกเลาถึงเรื่องราวของวัยรุนในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรางกายทั้ง
ภายในและภายนอก การรักษาสุขภาพในทุกๆ สวนของรางกาย รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับความรักของวัย
รุน ซึ่งนองๆ ตางใหความรวมมือและระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมาย

Z
On the 29th of September our teenagers were very happy to welcome a
group of Ducati riders from Pattaya at The Camillian Social Center Rayong. They
brought a lot of useful items and donated money to help all the activities of our
center. At the event, they show how to control the mini bikes and took all the

children on the wonderful bikes around the center before they left. Thank you very
much for organizing such a wonderful activity to give our children smiles all
around. See more here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattayaducati-2013.html
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 นองๆมารวมตอนรับกลุมคณะนักขับมอเตอรไซคดูคาติ
พัทยา ซึ่งผูใจดีทุกทานไดมามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง นอกจากนี้ยังใจดีใหนองๆ ไดมีโอกาสนั่งมอเตอรไซคราคาแพงแบบนี้ดวย และได
นำการแสดงมอเตอรไซคผาดโผนมาโชวใหนองไดชมและไดรวมสนุกกันอีกดวย
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