
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
April 2017 

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 2017. During the 

holiday from school, the older children living at the independent living center took part-time jobs 

and younger children in center had lots of useful activities to do, also they learned many living 

skills with the caregivers. Our kids were very happy to welcome visitors and do fun activities 

with them. Finally, all of us here would like to say thank you for visiting and donated many useful 

consumer goods. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ช่วงปิดภาคเรียนเด็กโต บ้านเยาวชนอินดิ เพนเด้นท์ ของเราได้ไปท างาน
ในช่วงเวลาวา่ง และเด็กๆท่ีอยูท่ี่บ้านก็ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ทกัษะตา่งๆที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิ ตในอนาคต จากผู้ดแูล  เด็กเลก็ของเราได้มีเวลาในการต้อนรั บและท ากิจกรรมกบัผู้ใหญ่ใจดี
หลายๆกลุม่  ทางศนูย์ของเราต้องขอขอบคณุกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีมาเยี่ยม พร้อมทา่นผู้ใหญ่ใจดีได้
มอบสิง่ของท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย 
 

 
On the 1st of April Kai and Guy became novice Buddhist Monks at the temple not far 

from center during their holiday from school. They learned the Buddhist religious lessons and 



practiced how to focus which will help with their behavior. They woke up very early in the 
morning to follow the Monk issuing blessings to the people near temple which is a part of a 
Buddhist Monk’s routine. They have many scheduled times for their responsibilities around the 
temple such as sweeping up.  All these things are good for their development in the future. 

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ช่วงปิดภาคเรียนน้องกายและน้องไกด์ได้บวชเป็นสามเณรที่วดัซึง่อยู่
ไม่ไกลจากศนูย์ เด็กทัง้สอง ได้เรียนรู้ หลกัค าสอนของสามเณรในพระ พทุธศาสนา และฝึกการส ารว มทาง 
กาย วาจา และใจ ซึง่เป็นผลดีช่วยให้มีพฤติกรรมที่ดี  ระหวา่งนี เ้ด็กทัง้สองต่ืนแตเ่ช้า และเดินไปพร้อมกบั
พระสงฆ์เพื่อออกบิณฑบาตให้ศีล ให้พรแก่ชาวบ้าน ซึง่เป็นกิจกรรมประจ าวนัสว่นหนึง่ของพระสงฆ์ และได้
ปฎิบติักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น กวาดลานวดั ทกุสิง่ท่ีได้เรียนรู้เป็นผลดีในการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
เด็กในอนาคต   

       
 

 

On the 3rd – 11th of April our kids attended a Catholic Camp with our Catholic Brother. 
They learned Catholicism lessons and learned how to behave themselves which is a good thing 
for their life in the future. 

วนัท่ี 3-11 เมษายน พ .ศ.2560 เด็กเลก็เข้าคา่ยค าสอนกบับาร์เดอร์ท่ีศนูย์ เด็กๆได้เรียนค าสอน
และเรียนรู้ในเร่ืองประพฤติตนเองในทางที่ดีซึง่เป็นประโยชน์ในชีวิตในภายภาคหน้า 

 
 

 



On the 4th of April our children were very much enjoyed a days sailing on the yachts with 
the support of a small group skipper’s from The Ocean Marina Yacht Club.  They were very 
excited seeing the beautiful view around the bay and enjoyed swimming in the sea using life 
jacket that is essential equipment while sailing. Some of the children liked kayaking and this was 
their first experience of that.  We give great thanks to all the skippers for their kindness. See 
more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2017.html 

วนัท่ี 4 เมษายน พ .ศ. 2560  เด็กของเรา มีความสขุ กบัการได้ขึน้เรือยอร์ชโดยการสนบัสนนุจาก
ผู้ใหญ่ใจดีจาก โอเช่ียนมารีนา่ยอร์ชคลบั เด็กรู้สกึต่ืนเต้นท่ีได้เห็นบรรยากาศท่ีสวยงามรอบๆขณะอยูบ่นเรือ 
และเด็กบางคนสนกุสนานกบัการเลน่น า้ซึง่มีอุปกรณ์ ช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายระหวา่งเลน่ด้วย และ
เด็กคนอ่ืนช่ืนชอบท่ีได้พายเรือซึง่เป็นประสบการณ์ใหม่ครัง้แรกของชีวิตอีกด้วย  เด็กๆและสมาชิกศนูย์ทกุ
คนต้องขอขอบคณุท่ีผู้ใหญ่ใจดีได้จดักิจกรรมสนกุๆให้กบัเด็กๆ 

                
 

        
 

     
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2017.html


On the 8th of April Ms. Supapitch and her family came to provide lunch and donated 

many consumer goods for the members of Camillian Social Center Rayong. Thank you all for 

your kindness. 

วนัท่ี 8 เมษายน พ .ศ. 2560 คณุศภุาพิชญ์ และครอบครัวได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั และบริจาค
สิง่ของอุปโภคบริโภค ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

        
 

 
On the 9th of April our center organized a birthday party for Puna and Boat. They were 

very happy to receive their birthday gifts and liked their cakes. We wish them good health and 
success at school. 

วนัท่ี 9 เมษายน พ .ศ. 2560 ศนูย์จดังานวนัเกิดให้เด็กทัง้สองคนในเดือนนีคื้อ น้องปนูาและน้อง
โบ๊ท เด็กทัง้สองดีใจมากท่ีได้รับของขวญัและเอร็ดอร่อยกบัเค้ก และขอให้เด็กทัง้สองมีสขุภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง ประสบผลส าเร็จในการเรียน 

  
 



 
 

On the 13th of April our center organizes Songkran’s Day activities (Thai Water Festival). 

Our children began by paying respect to the older people with the water (this is Thai tradition). 

Afterwards, they had many fun activities and completions with many games. All day there was a 
warm atmosphere and all members of center enjoyed having lunch with the kind support from 
Khun Wisart and his friends. Finally, we enjoyed playing sports together one of which was 
(Chairball) and a great deal of fun throwing water after that. Thank you for all your kindness. 

วนัท่ี 13 เมษายน พ .ศ. 2560 คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดักิจกรรมวนัสงกรานต์ 
โดยช่วงเช้าเด็กๆเร่ิมต้นท าพิธีรดน า้ด าหวัผู้ใหญ่ เพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ภายในศนูย์ฯ ซึง่เป็นประเพณีท่ีท าสบื
ตอ่กนัมา  และหลงัจากนัน้เป็นกิจกรรมสนัทนาการ   สมาชิกในศนูย์สนกุสนานในการท ากิจกร รมและการ
แขง่ขนัเกมล์ตา่งๆ วนันัน้ เป็นวนัท่ีมีบรรยากาศอบอุ่นและทกุคนรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัจาก
ความใจดีของ  คณุวิสารท และเพื่อนๆ ได้น าราดหน้ามาเลีย้ง ท้ายสดุทกุคนแขง่ขนักีฬาแชร์บอลร่วม กนั
และเลน่สาดน า้กนัอยา่งสนกุสนาน สมาชิกในศนูย์ฯ ต้องขอขอบพระคณุทกุทา่น 

         

        



                                  

            On the 17th of April 2017, our children were very happy to go to the Suanson Beach with 
the support Khun Marie Magdeleine Vialle who has visited us annually for many years giving 
them a great deal of support over that time. Our children enjoyed swimming and building 
Castle’s in the sand. For our lunch, we enjoyed very delicious seafood’s at a restaurant on the 
beach.  Our children had a great fun day and arrived back at the center at 4.00 pm.  Thank you 
for your kindness. More details here:http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2017.html 

วนัท่ี 17 เมษายน พ .ศ. 2560 เด็กๆดีใจมากท่ีได้ไปเท่ียวท่ีชายหาดสวนสนโดยการสนบัสนนุจาก
คณุ Marie Magdeleine Vialle ซึง่ทา่นมาเยี่ยมเด็กๆของเราทกุปีและช่วยสนบัสนนุกิจกรรมในศนูย์ด้วย 
วนันัน้เด็กๆสนกุสนานในการวา่ยน า้และเลน่ก่อกองทรายพร้อมทัง้เอร็ ดอร่อยกบัอาหารเท่ียง ซึง่เป็นอาหาร
ทะเลท่ีร้านบนชายหาด เด็กๆ สนกุมากทัง้วนักบัการท ากิจกรรมสนกุๆในครัง้นีม้ากและกลบัถึงศนูย์ในเวลา 
16.00 นาฬิกาต้องขอขอบคณุจากคณุมาดิแลนด์มากๆคะ่ 

   

       

http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2017.html


On the 25th of April Kanokwan Pinying or Tak who is one of our teenagers in the 
Independent’s Home returned to society and now lives with her relations, all of us in the center 
hope that she has a good life and remains healthy. Also Seen and James from Children’s Home 
moved to live in The Camillian home at LatKrabang for children living with disabilities. There 
they have a better opportunity for help with their educational problems from professional 
physiotherapist to help them because their IQ’s are low for their age. Mic has returned to live 
back in The Mahamek Home for Boys which is the orphanage home that he came from 
in Bangkok. He came here to receive help with his skin’s problem. 

วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 น้องตัก๊เด็กโตจากบ้านเยาวชนอินดิเพนเด้นท์ได้กลบัสูส่งัคมและได้
ไปอยูก่บัญาติพี่ของตนเอง เราทกุคนขอให้น้องตัก๊มีอนาคตท่ีดีและสขุภพาพแข็งแรง  สว่นน้องซีนละน้อง
เจมส์ย้ายไปอยูค่ามิลเลีย่นเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบงัซึง่ เป็นโอกาสท่ีดีในการพฒันาทางการศกึษาจาก นกั
กายภาพบ าบดัท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และเหมาะส าหรับการพฒันาการของ น้องทัง้สองคน  ท่ีมี
พฒันาการที่ต ่ากวา่เด็กท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั คนสดุท้ายน้องมิคย้ายกลบัไปอยูบ้่านทุง่มหาเมฆ กรุงเทพ ฯ ซึง่
เป็นบ้านเด็กก าพร้าที่น้องมิคเคยอยูม่าก่อน น้องมิคมาอยูท่ี่บ้านเด็กเพื่อรักษาตวัเร่ืองโรคผิวหนงัเม่ือน้อง
หายดีแล้วทางศนูย์เด็กก าพร้าบ้านทุง่มหาเมฆจึงรับดนู้องกลบัอยูใ่นการดแูลตอ่ไป 

 

   
 Tak   James           Seen                            Mic 

 
On the 30th of April around 3 pm, Mr. Pottsey and his friends from Pattaya came to 

organize entertainment for our children. At the event, our children played many games and 
enjoyed dancing with music from Mr. Pottsey who is a top Pattaya DJ. There were also very 
happy with many prizes and gifts. Thank you for your kindness. See more details 
here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pottseys-party-2017.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/pottseys-party-2017.html


วนัอาทิตย์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ช่วงบา่ย 3 โมง คณุ Pottsey จากพทัยาและเพื่อนๆ  ได้มาจดั
กิจกรรมให้กบัเด็กๆ ท่ีศนูย์ ซึง่เด็กๆได้ สนกุสนานกบัการ เลน่เกมส์และกบั สนกุสนานกบั การเต้นกบัเพลงท่ี
คณุ Pottsey ได้เปิด ซึง่ทา่นเป็นดีเจท่ีพทัยา นอกเหนือจากนัน้เด็กๆดีใจมากท่ี ได้รับของขวญัมากมายจาก
กิจกรรมในครัง้นีด้้วย ต้องขอขอบคณุในความใจดีของทกุทา่น 

        
 

        
 

                       
 

 
Now all of our children have received their final marks for their end of term tests. Some 

are very happy others will try harder and work harder to do better in the year ahead. 

หลงัจากสอบปลายภาคเสร็จ สิน้เดือนนีเ้ด็กๆได้รู้ผลการเรียนของตนเองวา่ผลสอบได้คะแนนเป็น
อยา่งไร เด็กบางคน พอใจกบัคะแนนของตนเอง แตบ่างคน ต้องการที่จะท าให้คะแนนดีกวา่ เดิม เด็กๆจะ
ขยนัทบทวนหนงัสอืเพื่อให้ผลการเรียนในปีการศกึษาหน้าเป็นท่ีนา่พอใจ 



   
 

Camillian Social Center Rayong 
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