
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
April 2019 

Dear Friends and Supporters,   
  Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and 
Independent Living Center (IDP) for April 2019. This month, our children spent their free time during the 
school holidays having many good experiences that will be beneficial to them, they also took part in 
useful activities which help society. They had enough time to welcome visitors and take part in activities 
with them and having an all-round great time. However during the breaks in all this fun they also had time 
to revise their school lessons to be ready for the next semester. So we thank all of our kind visitors for 
giving our children such a great time and bringing along with them all the wonderful donations. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  เดือนน้ีเด็กๆของเราได้
ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมไปกบัการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นเด็กๆได้มีเวลาเพียงพอในการตอ้นรับและท ากิจกรรมกบั
ผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มท่ีมาเยี่ยม ซ่ึงท าให้เด็กของเรามีความสุขและสนุกสนานในการท ากิจกรรมต่างๆกบั
พี่ๆ ถึงแมเ้ด็กๆของเราจะมีกิจกรรมท าเยอะแต่เด็กของเราก็ทบทวนหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอเพื่อความกา้วหนา้
ของตนเองในอนาคต ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยม จดักิจกรรมให้แก่เด็กๆ พร้อมทั้งมอบ
เคร่ืองอุปภคบริโภคท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินชีวติของเด็กๆในแต่ละวนัครับ 
 

 



            วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราไปจบัปลาในสระน ้ าท่ีตั้งอยูก่ลางศูนย ์ซ่ึงปลาท่ีเด็กๆจบัไดเ้ด็กๆได้
น ามาท าอาหารม้ือเยน็ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะช่วยในการด าเนินชีวติของเด็กๆ
อนาคต 

On the 3rd of April, our children went fishing in our pond that lies in the middle of the center, the 
fish that were caught they ate for supper. This is all part of the learning experience to help in their future 
lives.. 

 

          
 

          
 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 ถึงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2562 น้องอาร์มละนอ้งกานตไ์ดไ้ปบวชเป็นสามเณรภาคฤดู
ร้อนในช่วงปิดภาคเรียนท่ีวดัซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากศูนยข์องเรา น้องๆไดเ้รียนหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา 
ไดฝึ้กการนัง่สมาธิ และการควบคุมตวัเอง ทุกกิจกรรมในการบวชเรียนจะช่วยในเร่ืองพฤติกรรมของเด็กและ
และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีในอนาคต 
              From the 7th to the 22nd of April Arm and Kan were very happy to become novice Buddhist 
Monks at a temple not far from our center. They learned the Buddhist religious lessons, practiced 
meditation and how to control their emotions. All these things will help with their behavior and we hope 
that they will benefit from it in the future. 



        
 

 

วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เด็กๆสนุกสนานกบัการเล่นเกมส์ต่างและท ากิจกรรมสนุกๆร่วมกบัแขก
ท่ีมาเยีย่ม ทางศูนยต์อ้งขอขอบคุณท่ีมาเยีย่มและจดักิจกรรมสนุกสนานใหก้บัเด็กของเรา 

On the 8th of April, our children enjoyed doing fun activities and playing games with many 
visitors. Thank you for your visit and organizing entertaining activities for our children.     

 

          
 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 12 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  นอ้งๆบา้นเยวาวชนไดไ้ปช่วยงานผูสู้งอายุ 3 แห่ง คือ
ท่ีศูนยส์งเคราะห์ผูสู้งอายุ คามิลเลียน ปราจีนบุรี, บา้นผูสู้งอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จนัทบุรี  และ 
บา้นพกัผูสู้งอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน  จงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นศูนยค์าทอลิคท่ีดูแล
ผูสู้งอายุท่ีบริหารงานโดยบาทหลวง ซ่ึงน้องๆมีความสุขมากท่ีได้ไปช่วยงานในคร้ังน้ีซ่ึงน้องๆช่วยเหลือ
อยา่งเตม็ความสามารถของตนเอง ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีในการฝึกพฤติกรรมของนอ้งๆทุกคน 

From the 12th to 30th of April, our teenagers helped care for old people at three old people care 
centers run by Camillian Priests. They are the Camillian Social Prachinburi, Camillian Social Chanthaburi 
and Camillian Social Sampran in Nakornpathom Province. They were very happy to help the old people, 
and they helped too their full ability, this is a good activity to practice good behavior. 

http://www.camilliansampran.org/


          
 

          
 

 

วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัสงกรานต ์ซ่ึงศูนยไ์ดจ้ดักิจกรรมให้สมาชิกศูนยทุ์กคนท า
กิจกรรมร่วมกนั เราเร่ิมด้วยการร่วมรดน ้ าด าหัวผูใ้หญ่ในศูนยซ่ึ์งเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 
หลงัจากนั้นเด็กๆและสมาชิกศูนยไ์ด้ร่วมแข่งขนัเกมส์ต่างๆอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งเอร็ดอร่อยในการ
รับประทานอาหารเท่ียงร่วมกนั ช่วงบ่ายสมาชิกทุกคนสนุกสนานในการเล่นสาดน ้ ากนัท่ามกลางอุณหภูมิท่ี
สูงในช่วงถดูร้อน สุดทา้ยสมาชิกศูนยทุ์กคนตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มท่ีน าอาหารและขนมมา
สนบัสนุนในวนัน้ี 
 On the 13th of April, it was Songkran Day. Our center organized activities for all members of 
our center to do together. So, we began by paying respecting to the older members at the center by using 
water in a way that conforms to good Thai traditional and culture. After which, the children and all our 
members enjoyed competing in many fun games. We all had lunch together later. In the afternoon, they 
had great fun throwing water at each other during the very hot afternoon sun. Finally, thank you too so 
many groups of kind people who provided many different foods and snacks for that day. 
 



         
 

             
 

 

วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เด็กๆเขา้ร่วมการอบรมเร่ือง การทานอาหารตามหลกัโภชนาการ จาก
วิทยากรจากโรงพยาบาล ซ่ึงเด็กๆไดรู้้เรียนจากในเร่ืองการเลือกทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เรา
ตอ้งขอขอบคุณท่ีวทิยาไดม้าแนะน าและใหค้วามรู้ในเร่ืองหลกัโภชนาการ 

On the 22nd of April, our children attended a training session in nutrition organized by a lecturer 
from the hospital. They learned a lot of useful information’s about how to choose foods for their health. 
So thank you for all the good suggestions and information about nutrition. 

 

          



          
   

 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  เด็กเล็กไดไ้ปเขา้ค่ายทกัษะท่ีสวนผลไมลุ้งคมท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีในช่วงวนัปิดภาคเรียน ซ่ึงศูนยข์องเราไดจ้ดักิจกรรมหลายอย่างเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เด็กๆทุกคน เด็กๆไดฝึ้กการท าอาหารดว้ยตนเอง ฝึกการนัง่สมาธิและการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซ่ึงเด็กๆ
ทุกคนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และวนัสุดทา้ยเด็กๆไดเ้รียนรู้การเก็บผลไมต่้างๆใน
สวนและเอร็ดอร่อยกบัการรับประทานผลไมห้ลากหลายชนิด ทางศูนยต์อ้งขอขอบคุณลุงคมเจา้ของสวนท่ี
ไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีใหเ้ด็กๆจดัค่ายทกัษะมาตลอดหลายปี  
 Starting from the 23rd to the 25th of April, our kids went to a skill camp at Lungkom Fruit 
Garden in the Chathaburi Province. We organized many good activities to improve the quality of the 
children’s lives. They practiced cooking by themselves and meditation that is good to help control 
emotions. The children were very much enjoyed taking part in all the activities. On the last day, they 
learned how to harvest many kinds of fruit and enjoyed eating them together. Thank you to Lungkom who 
is the owner of the fruit garden for supporting this for our children at this skill camp for many years. 
 

         
 



           

 
 

วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ช่วงเช้าเด็กช่วยกนัท าความสะอาดห้องต่างๆและช่วยกนัลา้งท าความ
สะอาดอุปกรณ์เคร่ืองครัวต่างๆ และช่วงบ่ายเด็กช่วยกนัท าขนมและอ่ิมอร่อยกบัการรับประทานของหวาน
ร่วมกนั 

On the 28th of April, our children helped cleaning their rooms and washing many items of kitchen 
equipment in the morning. In the afternoon they helped cooking Thai dessert after which they ate them 
and were very full. 

 

 
 

 

วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัน้องกานต์และน้องโบ็ท ซ่ึงน้องๆมี
ความสุขมากท่ีไดรั้บเคก้วนัเกิดและสมาชิกศูนยทุ์กคนขอให้นอ้งมีความสุขและประสบความส าเร็จในเร่ือง
การเรียน 
                    On the 29th of April, the Children’s home organized the birthday’s party for 2 kids, they are 
Kan and Boat. They were very happy with their cakes and we wish them every happiness and successes at 
school. 



     
 

 

วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 หลงัจากท่ีน้องปูนากลบัมาจากการท างานช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ี คามิ
ลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน เม่ือน้องปูนากลบัถึงบา้นเยาวชนในตอนเยน็ ทางศูนย์จดังานวนัเกิด
ให้กบัเธอซ่ึงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ น้องๆทุกคนท่ีศูนยร่์วมร้องเพลงอวยพรวนัเกิดใหน้้องปูนา หลงัจาก
นั้นนอ้งๆทุกคนสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกนัและเราขออวยพรให้น้องปูนามีความสุข มีสุขภาพท่ี
แขง็แรง และประสบความส าเร็จกบัการเรียน 

On the 30th of April, after Puna had returned home from helping with the work with the old 
people at The Camillian Social Sampran. That evening the youth center organized a birthday’s party for 
her, all the teenagers attended and sang the birthday’s song for her. She is now 17 years old. After which 
they enjoyed doing activities together and we wish her every happiness, that she is in good health and 
successful with her studying.  

 
 

 

ในเดือนน้ีอากาศในประเทศไทยมีอากาศท่ีร้อนมาก ดงันั้นเด็กของเราตอ้งผอ่นคลายความร้อนดว้ย
การเล่นน ้าท่ีสระวา่ยน ้าในศูนยท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากคุณนอร์แมน เวอร์รอน จากประเทศองักฤษ แต่ทาง
ผูดู้แลไดจ้ดัเวลาในการเล่นน ้าเพราะวา่ไม่อยากใหเ้ด็กๆป่วยจากการใชเ้วลาในการเล่นเล่นน ้านานๆ 
 This month, the weather in Thailand is very hot. Our children have to relax by swimming in the 
pool at the center that is supported by Mr. Norman Vernon from England. The caregivers have to arrange 
time carefully because they do not want children to fall ill from spending too much time playing in the 
water. 

http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/
http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/
http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/
http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/
http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/
http://www.camilliansocialcare.org/th/partner/camillian-social-center-sampran/


                    
   

 ผูดู้แลและน้องบางคนไดไ้ปเปิดบูธ Run For Kids ในสถานท่ีจดัการแข่งขนัวิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์และเชิญนกัวิ่งให้เขา้มาร่วมแข่งขนั Run For Kids คร้ังท่ี 4 ท่ีศูนยจ์ะจดัข้ึนในวนัท่ี 8 เดือน
กนัยายนปีน้ี นอกจากน้ียงัมีนอ้งๆบางคนไดเ้ขา้ร่วมวิง่เพื่อออกก าลงักายและดูแลสุขภาพอีกดว้ย 
 The caregivers and some of our teenagers went to open a Run For Kids Booth at many different 
run competitions to advertise and invite the runner to compete at our Run For Kids No, 4 event that the 
center is organizing, which will take place on the 8th of September this year.  Other teenagers are running 
for exercising and care of their health. 

 

          
 

 

Camillian Social Center Rayong 
1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 


