
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 

April 2016 
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 2016. This month was 

the second month of the school holidays. Our children were very excited about the upcoming 

cerebrations for The Songkran Festival or Thai New Year. In which there were many fun activities 

to do and they very much enjoyed throwing water about during the hottest temperatures of the 

year. Besides, our children were very happy to welcome many different groups of kind people, 

who organized fun activities and they also helped our center by bringing a lot of consumer 

goods. Thank you for visiting and supporting our center. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสาํหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เดือนนีเ้ป็นเดือนท่ีสองท่ีเด็กๆของเรากําลงัอยูใ่นช่วงปิดเทอม เด็กๆของ

เราต่ืนเต้นท่ีได้ทํากิจกรรมท่ีสนกุสนานในวนัสงกรานต์ ซึง่เป็นวนัขึน้ปีใหม่ของไทยด้วย พร้อมทัง้ได้ร่วมสาด

นํา้กนัอยา่งสนกุสนานในช่วงเดือนท่ีมีอากาศร้อน ซึง่มีอุณหภมิูท่ีสงู ท่ีสดุในประเทศ และ เด็กๆมีความสขุ

มากท่ีได้ต้อนรับกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีตา่งๆและร่วมทํากิจกรรมหลายอยา่งกบั ทา่น พร้อมทัง้ทา่นได้มอบเคร่ือง

อุปโภคบ ริโภค ท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับเด็กและผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นศนูย์ ต้องขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ี

สนบัสนนุศนูย์ของเรามาโดยตลอด 

 

 



On the 1st of April, it was the second year for some of our children at the center to 

receive the Ordination of Buddhist Novices. This year, Kai, Guy and Got attended a special 

event but they stayed in different temples not for from the center. This ordination offers merit to 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of her 61st birthday. The 

three children will have good practice in how to control their behavior and good memories from 

this event. 

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีสองท่ีเด็กๆท่ีศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยองได้เข้า

ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนในช่วงปิดภาคเรียน ปีนีมี้เด็กสามคน คือ น้องกาย , น้องไกด์ และ น้อง

ก็อตได้บรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรม

ราชกมุารี ในวโรกาลมีพระชนมายคุรบ 61 พรรษา ซึง่เด็กทัง้สามคน จะได้ฝึกพฤติกรรมในการสาํรวมและ

ฝึกสมาธิในบรรพชาสามเณรครัง้นีด้้วย 

 

 
 

 

On the 4th-8th of April all the children attended a Catholicism camp at the center which 

was organized activities by the Catholic Sisters who organized many useful activities for our 

children to do together. The Sisters hope that all the children who took part in the activities will 

cultivate in a good way their Catholicism. We all thank them for spending their time organizing 

such fun activities.  

วนัท่ี 4-8 เมษายน พ.ศ. 2559 เด็กๆ ท่ีอยูใ่นความดแูลของคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้

มีโอกาสเข้าคา่ยเก่ียวกบัคําสอน กับซีสเตอร์และพ่ีๆเณรี ซึง่พ่ีได้จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หลายกิจกรรม 



และพ่ีๆหวงัวา่ทกุกิจกรรมจะปลกูฝังห้เด็กทกุคนทําแตค่วามดีและตระหนกัถึงคําสอนของศาสนา  

ขอขอบพระคณุซิสเตอร์ และพ่ีๆ ท่ีเสยีสละเวลามาอบรมให้ความรู้และความสนกุให้กบัเด็กๆ  

 

       
 

       
 

 

On the 13th of April the center organized many fun activities for The Songkran Festival for 

the children to take part in. At the event, our children started by respecting the old people, with 

water and afterwards, they had great fun in competitions many games and sports. When all this 

was finished it was time to throw water together. At night, they attended dinner and enjoyed 

seeing children’s performs on the stage. We would like to say thank you to all the kind people 

for providing many foods. 

วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2559 ศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้มีการจดังานวนั

สงกรานต์โดยช่วงเช้าเด็กๆได้มีพิธีรดนํา้ดําหวัผู้ใหญ่ภายในศนูย์ และหลงัจากนัน้เด็กสนกุสนานกบัแขง่ขนั

เกมส์และกีฬา ช่วงเย็นทกุคนร่วมรับประทานอาหารค่ําร่วมกนัและสนกุสนานกบัการแสดงของเด็ก ๆบนเวที 

ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีท่ีนําขนมและอาหารมาสมทบภายในงานไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
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On the 17th of April Khun Satid and his family came to offer lunch for all the members of 

Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness  

วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559 คณุสาธิตและครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั พร้อมด้วยนํา้แข็ง

ไส สาํหรับเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

 

       
 

    

           On the 27th -29th of the April our children went to attend a life skill camp at the Naval 

Rating School in Sattahip District, Chonburi Province. There were many useful activities for our 

children to practice and the experiences gained will help them know how to take care of their 

life in the future. When the children had finished at the camp, they arrived back at the center at 

4 pm. Afterwards, which our center organized the birthday party for Puna and Boat in front of 

Children’s Home. We hope that they are both happy and progressing well with their studies. 

            วนัท่ี 27-29 เมษายน พ.ศ. 2558 เด็กๆท่ีศนูย์ได้ไปเข้าคา่ยฝึกทกัษะชีวิตท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ใน อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี เด็กๆ จะได้ฝึกฝนทกัษะหลายๆ อยา่ง ซึง่ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ นีจ้ะ

ช่วยเด็กให้ใช้ ชีวิตในสงัคม อยา่งดี  หลงัจากเสร็จสิน้คา่ย เด็กกลบัมาถึงศนูย์ช่วงบา่ย 4 โมงเย็น และทาง

ศนูย์ได้จดังานวนัเกิดให้กบัเด็กท่ีอยูใ่นความดแูลของศนูย์ คือ ปนูาและโบ๊ทท่ีเกิดในเดือนนี ้ขอให้น้องมี

ความสขุและมีการเรียนท่ีดี 
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