
Newsletter from The Camillian social Center Rayong  

April 2015  

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 April 2015. Our children 

from our 3 sites did many enjoyable activities at the center and off site this month. They went to 

the life's skill camp and learned how to working together and had experience of hard work, it’s 

will be useful for our children to live with other people in society in their future. Also this month 

we enjoyed celebrating Songkran Day or Thai New Year, our children very much enjoyed 

throwing water over each other during the very hot temperatures. More here http://www.hiv-aids-

kids.org/event/songkran2015.html. Finally, our center would like to say thank you to all the kind 

people for visiting, supporting and organizing fun activities for us this month. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 เด็กๆของเราทัง้ 3 บ้าน มีกิจกรรมทํามากมายทัง้ในศนูย์และนอกศนูย์ 

เดก็ๆของเราได้ไปเข้าคา่ยฝึกทกัษะชีวิตในช่วงปิดเทอมเพ่ือให้เด็กของเรารู้จกัความอดทน ช่วยเหลือซึ่งกนั

และกนัซึง่จะเป็นประโยชน์สําหรับเดก็ของเราในการดําเนินชีวิตตอ่ไปในอนาคต และนอกจากนีเ้ดือนนีย้งัมี

วันสงกรานต์หรือวันขึน้ปีใหม่ของไทยอีกด้วย เด็กๆของเราสนุกสนานกับกิจกรรมสาดนํา้ในเทศกาลนี ้

ในช่วงอากาศท่ีร้อนมากๆ สุดท้ายนีท้างศนูย์ของเราต้องขอขอบคณุผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านๆท่ีได้มาเย่ียม นํา

เคร่ืองอปุโภคบริโภค พร้อมทัง้จดักิจกรรมสนกุสนานให้กบัเด็กๆของเราได้หวัเราะ เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่ว่า

ตลอดหนึง่เดือนท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง  

 

 

On the 2nd of April in the morning, the teachers and students of Garden International 

School, Ban Chang came to visit The Camillian Social Center Rayong and organized games for 

our children. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

  That evening, The Camillian Social Center Rayong organized the celebration of the Holy 

Thursday or Maundy Thursday according to the Roman Catholic tradition to remember what 

Jesus Christ had done before he was crucified on the Cross to redeem all humans. 

วนัท่ี 2 เมษายน  พ.ศ. 2558  ช่วงเช้าคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ได้มา

เย่ียมศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และได้จดัเกมส์สนกุๆ ให้แก่เด็กๆ ของศนูย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีครับ/คะ่ พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีครับ/คะ่    
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และในชว่งเย็นศนูย์ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดัให้มีพิธีบชูาขอบพระคณุในโอกาสวนัพฤหสั

ศกัดิ์สิทธ์ิตามธรรมเนียม คาทอลิก เพ่ือระลึกถึงสิ่งท่ีพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทําก่อนท่ีพระองค์จะถกูจบัตรึง

บน ไม้กางเขนเพ่ือไถ่บาปมวลมนษุย์ 

 

   
 

     
 

 

On the 3rd of April in the afternoon, The Camillian Social Center Rayong celebrated Good 

Friday to remember the Passion and Death on the Cross of Christ as in Roman Catholic 

tradition. 

วนัท่ี 3 เมษายน  2558 ช่วงบา่ยศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดัให้มีพิธีระลึกถึง

พระทรมานและการสิน้พระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้าตาม ธรรมประเพณีคาทอลิก 

 

      
 



On the 4th of April in the afternoon, Mrs. Lola from France who is a benefactor for many 

years of our center; brought all the children of The Camillian Social Center Rayong to buy 

snacks at Gas Station. We would like to give her sincere thanks for her kindness as this is now a 

yearly tradition for her. 

วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2558 ช่วงบา่ยคณุลอร่าจากประเทศฝร่ังเศสได้พาเด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง ไปซือ้ขนมท่ีป๊ัมนํา้มนัเชน่ทกุปีท่ีมาเย่ียมเด็กๆ พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของ

คณุลอร่าครับ/คะ่ 

 

       
 

 

On the 5th of April, it was the Easter Sunday Day on which all Christians around the world 

celebrated the Resurrection of Our Lord Jesus Christ. The Camillian Social Center Rayong had 

organized this Great celebration as well. 

วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2558  คริสตชนทัว่โลกตา่งเฉลิมฉลองการกลบัคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู 

คริสตเจ้า ซึ่งคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ก็ได้จดัให้มีพิธีบชูาขอบพระคณุเพ่ือเฉลิมฉลองการ

กลบัคืนพระชนม์ชีพของพระ เยซูเจ้าคริสตเจ้าเชน่เดียวกนั 

 

       
 

 

  On the 6th of April in the afternoon, Mr. Bryan Potts (Pottsey) and his friends came to 

organize fun activity for the children of The Camillian Social Center Rayong. We would like to 



give him and his friends our sincere thanks for their kindness. See more here: http://www.hiv-

aids-kids.org/event/pottseys-party-2015.html 

วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2558 ช่วงบา่ย คณุไบรอนั ปอตซ่ีและเพ่ือนๆ ได้มาจดัเกมส์สนกุๆ สําหรับ

เดก็ๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุนํา้ใจดีของทกุทา่นครับ/คะ่  

 

    
 

 

On the 9th of April Fr, Tao (Fr. Chaisak Thaisonthi) our director organized a work party of 

our older children to help remove some of the build up of silt for our natural pond in the center of 

our site. Soon we hope to have a new pagoda provided by funds by a local authority.  

วนัท่ี 9  เมษายน  2558  คณุพ่อชยัศกัดิ์และสมาชิกเด็กๆ  ท่ีศูนย์คามิลเลียนโซเชียล  เซนเตอร์  

ระยอง  ได้ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันขุดทรายและดินในท่อระบายนํา้ออก  เร็วๆนีท้างศนูย์ของเราจะสร้าง

ศาลากลางนํา้หลงัใหม่จากการสนบัสนุนจากเทศบาลในพืน้ทีเน่ืองจากศาลาหลงัเดิมได้ทรุดโทรมลงไป

อยา่งมาก 
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On the 13th of April, it was the Thai New Year. The Camillian Social Center Rayong 

organized the ceremony of the Thai tradition for Songkran or Water festival. We started with the 

gratefulness ceremony by pouring water on the hands of revered elders and ask for blessing as 

in Thai tradition and following with the fun games. Today the members of The Camillian Social 

Center Rayong received lunch from Mrs. Tanaporn Phromwech and her friends who come from 

Our Lady of Perpetual Help Parish, in Rayong and sticky rice with mango was offered by the 

family and friends of Klaotawan Graphic Design. We would like to give them our sincere thanks 

for their kindness. That evening we held a party with fun shows from the members of The 

Camillian Social Center Rayong. This was a very long hard but very happy day for all our 

children. You can see more here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/songkran2015.html 

1วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวนัสงกรานต์ หรือวนัขึน้ปีใหม่ไทย ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง ได้จดัให้มีพิธีรดนํา้ดําหวัผู้ใหญ่ และมีการเล่นเกมส์สนกุสนานตลอดทัง้วนั โดยช่วงอาหาร

กลางวนั สมาชิกศนูย์ฯได้รับการช่วยเหลือเลีย้งอาหารกลางวนัโดยคณุธนาพร พรหมเวชและเพ่ือนๆ จาก

โบสถ์แม่พระนิจจานเุคราะห์ ระยอง และได้รับขาัวเหนียวมะม่วงอร่อยๆ จากสมาชิกครอบครัวและเพ่ือนๆ 

จากร้าน ๙ ตะวนักราฟฟิก ดีไซน์ ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/คะ่ นอกนัน้ ในช่วงเย็นสมาชิก

ศนูย์ฯ ก็ได้ร่วมสนกุในงานเลีย้งภาคกลางคืนด้วยหมกูะทะและมีการประกวด น.ต.สงกรานต์ สมาชิกทกุคน

ตา่งมีความสขุและสนกุสนานในวนัสงกรานต์ 

 

       

 

 

On the 19th of April The Camillian Social Center Rayong organized the birthday party for 

our children born in April, furthermore, it was the occasion of the birthday of our volunteer, Mr. 

Paul and Bro. Suppakorn as well. We wish them all to be happy and healthy.  

วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2558 เป็นเดือนท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดของเด็กๆท่ีศนูย์เรา 3 คือ น้องน้องปนูา

,น้องโบ๊ทและน้องไหม พร้อมกบัเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของคณุพอล อาสาสมคัรชาวองักฤษประจําศนูย์, วนั
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คล้ายวนัเกิดของบราเดอร์ศภุกร ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทกุท่านท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในเดือนนี ้ ให้มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป 

 

        

 

 

On the 24th - 26th of April, the little children from the age of 3- 10 of Camillian Social 

Center Rayong had a life's skill camp at Suanson Paragon Resort. This was a sponsored activity 

by Mrs. Suneerat Saprangphol, the owner of the Resort. During the camp, our children 

participated in many activities to develop themselves about how to live in the society. We would 

like to give our sincere thanks to the owner of Suanson Paragon Resort.  On the last day, our 

children went to learn about the life of sea creatures at the Rayong Aquarium. 

             And another group of children who are 11-18 years old who didn’t work in part-time job 

during their holidays, they went to a life’s skill camp in Lung Khom Garden in Chanthaburi 

Province. They enjoyed doing useful activities together and liked the fresh atmosphere there 

during their stay. We would like to say thank you to Lung Khom who offered area and support 

for all the good activities on this our children’s holiday from school. 

วนัท่ี 24-26  เมษายน พ.ศ. 2558 1เด็กเล็กอาย ุ 3-10 ขวบได้ไปเข้าคา่ยฝึกทกัษะชีวิต ณ สวนสน

พารากอน รีสอร์ท โดยการสนบัสนุนสถานท่ีของคณุสนีุรัตน์ สพร่ังผล เจ้าของรีสอร์ท ขอขอบพระคณุใน

นํา้ใจดีด้วยครับ/คะ่ ในระหว่างการเข้าคา่ย เด็กๆ จะได้ฝึกฝนทกัษะหลายๆ อย่างเพ่ือการใช้ชีวิตในสงัคม 

และในวนัสดุท้าย เด็กๆ มีโอกาสได้ไปศกึษาชีวิตสตัว์ทะเล ณ ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวนัออ1ก 

ส่วนเด็กกลางท่ีมีอาย ุ11-18  ปี  ท่ีไม่ได้ทํางานช่วงปิดเทอมได้มีการเข้าร่วมค่ายท่ีบ้านสวนลงุคม    

ในระหวา่งการเข้าคา่ย เดก็ๆ จะได้ฝึกฝนทกัษะหลายๆ ท่ีเป็นประโยชน์ จงึขอขอบพระคณุลงุคมท่ีสนบัสนนุ

สถานท่ีและคอยสนบัสนนุสิ่งตา่งๆเป็นประจําทกุปี 



           
 

     
 

 

During this month some of our elder children went out to work in part-time jobs in the 

local area, they were very happy to take part in these jobs during their holidays, beside there 

were many more useful activities for the other children who did not manage to find employment 

during this period, like helped to clean center’s ground and enjoyed learning how to cook food 

with a concentration on Thai desserts.  

ในเดือนนีเ้ด็กโตท่ีได้ไปทํางานในช่วงวนัปิดภาคเรียนมีความสุขดีกับงานท่ีตนเองได้ทํา ส่วนเด็ก

เล็กท่ีอยู่ท่ีบ้านก็มีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทําหลายอย่าง เช่น ดแูลทําความสะอาด สนใจในการเรียนรู้การ

ทําอาหารและขนมไทยตา่งๆ  

 

    
 



     
 

   
 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 


