
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
August 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 August 2016. We had 
Mother’s Day (The Thai Queen’s Birthday) this month so all the children in the Camillian Social 
Center Rayong showed their gratitude with good behavior that makes any mother happy to our 
Lady Caregivers. Our children and all members of the center would like to thank all the kind 
people who make are children smile and donate everyday necessaries that help with all the 
activities in our center. We hope that good things will return in your life. God bless you. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  
ประจ าเดือน สงิหาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ดือนนีมี้วนัแม่แหง่ชาติ ซึง่ท าให้ลกูๆทกุคนแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มี
พระคณุ และเด็กๆของเราก็ได้แสดงความตญัญผูา่นทางการไหว้และการแสดงพฤติกรรมท่ีนา่รักตอ่แม่ทกุๆ
วนั เด็กๆของเราต้องขอขอบพระคณุในความใจดท่ีของผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีได้มาเยี่ยมพร้อมทัง้น าสิง่ของท่ี
มีประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนั ติอผู้ ป่วยและเด็กทกุคนท่ีอยใูนการดขูองศนูย์ พร้อมทัง้ทา่นยงัสร้างรอยยิม้
ให้กบัเด็กของเราผา่นทางกิจกรรมที่สนกุสนาน ท่ีทกุทา่นได้จดัขึน้ ขอให้ สิง่ดีๆท่ีทกุท่ านได้ท าให้กบัเด็กทกุ
คนท่ีศนูย์ย้อนกลบัสูท่กุกทา่น และขอให้พระคุ้มครองทกุๆทา่น 
 

 
 



On the 6th of August all the teenagers at the Independent’s Home participated in 

cleaning around where they live on their day-off from school. They are good at separating their 

duties; some of teenagers cut the grass while others collected the rubbish from around the 

center. Our teenagers would like to make the center clean and welcome all the kind visitors.  

วนัท่ี 6 สงิหาคม พ .ศ. 2559 ช่วงวนัหยดุ น้องๆบ้านเยาวชนอินดิ เพนเด้น ลฟิวิ่ง เซ็นเตอร์ ได้
ร่วมกนัท าความสะอาดบ้าน น้องบางคนก็ตดัหญ้า บางคน ก็กวาดและเก็บขยะรอบบ้านให้ สะอาด รอ
ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นๆท่ีจะมาเยี่ยมน้องๆ 
 

 
 

 
On the 7th of August students from South Korea came to visit our center and organized 

activities for our children including nail and face painting also making small toys. Thank you all 

for your kindness. 

วนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2559 นกัศกึษาจากประเทศเกาหลี  ได้มายี่ยมและท ากิจกรรมกบัเด็กๆ  ทัง้
เพนท์เลบ็ เพนท์หน้า และท ากงัหนัลม ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

 

        



        
 

 
On the 12th of August in the morning, The Camillian Social Center Rayong organized 

Mother’s Day activities (on the occasion of The Thai Queen’s Birthday). All members of the 

center showed their respect, before a photograph of the Queen of Thailand and afterwards, 

Fr.Chaisak Thaisonthi (CSC Director) said blessings in church where a photograph of The Thai 

Queen was also present. Afterwards, our children were very happy to respect our lady 

caregivers and staff in an atmosphere of love. Later that day all our community participated in a 

big clean up around the center till we all had lunch together. 

วนัท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2559 คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดักิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ  
และพิธีถวายราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณ์  เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  โดยมีบาทหลวงชยัศกัด์ิ  
ไทยสนธิ  ผู้อ านวยการเป็นผู้กลา่วค าอาเศียรวาท  หลงัจากเสร็จสิน้พิธีการเด็กๆของเราปลาบปลืม้และมี
ความสขุมากท่ีได้ไหว้แม่เพื่อแสดงความกตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุ หลงัจากนัน้ได้มีกิจกรรมท าความสะอาดใน
พืน้ท่ีศนูย์ของเรา หรือ  Big Cleaning โดยเด็กๆ  ผู้ผว่ยฯ  และเจ้าหน้าที่ทกุคน  ได้ให้ความร่วมมือกนัเป็น
อยา่งดีและร่วมรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 



 
 

                     
 

   
 

 
On the 13th of August students from Thai-Austrian Technical College came to organizing 

activities for the members of The Camillian Social Center Rayong and donated useful items for 

our center. Thank you all for your kindness. 

วนัท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2559 นกัศกึษาจากวิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ  ได้มาท ากิจกรรม  และบริจาค
สิง่ของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลอืเด็กก าพร้าและผู้ ป่วยฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์  ขอขอบพระคณุทกุ
ทา่น  



 

        
 

         
 
 

 

On the 21st of August our center organized the birthday’s party for our children who were born in 

August. That day, one of our friends Mr. Norman came to join in with the children’s party.  

(Norman provided the Birthday Cakes) 

วนัท่ี 21 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ศนูย์คามิลเลีย่น โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานวนัเกิดให้กบัเด็ก
ท่ีเกิดในเดือนนี ้และคณุนอร์แมน ชาวองักฤษ ได้มาร่วมในงานวนัเกิดของเด็กท่ีเกิดในเดือนนีด้้วย  ซึง่คณุ
นอร์แมนได้สนบัสนนุเค้กให้กบัเด็กๆด้วย 

 

          



 

 

 

On the 27th of August in the morning, the children of The Camillian Social Center Rayong 

were invited by Garden of International School to attend their 21st anniversaries cerebration.  In 

the event, there many fun activities for our children. Our children were very happy that day and 

we would like to offer our sincere thanks for inviting us. Please see more here: http://www.hiv-

aids-kids.org/event/garden-international-school-2016.html 

In the evening, some of teenagers were very happy to celebrating their birthdays 

together at the Independent’s Home and Mr. Willis who is one of our supporters, also joined the 

party. We would like to say thank you to Mr. Willis for attending and hope our teenagers’ are 

always in good health, happy and that they succeed in their studies. 

วนัท่ี 27 สงิหาคม พ .ศ. 2559 ช่วงเช้า เด็กๆท่ีศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับการ
เชิญจากโรงเรียน  การ์เด้นท์ อินเตอร์ เนชัน่แนล สคร์ู บ้านฉาง ให้ไปร่วมงานครบรอบ 21 ปีการก่อตัง้
โรงเรียนแหง่นี ้ในงาน มีเคร่ืองเลน่หลายอยา่ง พร้อมทัง้กิจกรรมสนกุสนานอีกมากมาย เด็กๆของเรา
สนกุสนานอยา่งมากและต้องขอขอบคณุทกุๆทา่นในความใจดท่ีีได้เชิญเด็กๆของเราไปร่วมในกิจกรรมครัง้
นี ้ 

ช่วงเย็นน้องๆ บ้านเยาวอินดิเพนเด้นท์ท่ีเกิดในเดือนนีดี้ใจมากท่ีได้ฉลองงานวนัเกิดร่วมกนั และใน
วนันีมี้ผู้ใหญ่ใจดีคือคณุวิลลสิ ซึง่เป็นผู้สนบัสนนุศนูย์ของเรามาตลอด  ขอขอบคณุวิลลสิท่ี สละเวลามาร่วม
ในงานนีด้้วย ขอให้น้องๆมีความสขุ ร่างกายแข็งแรง ประสบผลส าเร็จในการเรียน 
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Every evening, after school in some of their free time, our children do some useful 

activities together including sweeping up and moping the floor in their bedrooms. On the 

weekends after lunch, the children enjoy relaxing. Some of the younger children sleep and 

others preferred to watch television and do activities that they like.  

หลงัจากกลบัจากโรงเรียน เด็กๆ ได้ช่วยกนัท าความสะอาดพืน้รอบๆศนูย์ และห้องนอน  ซึง่เด็กๆมี
เวลาในการท าความสะอาด ดแูลบ้าน มากขึน้ และได้มีเวลา วา่งหลงัรับประทานอาหาร กลางวนั ในการ
พกัผอ่นเด็กบางคนก็นอนหลบั บางคนก็ดโูทรทศัน์กนัอยา่งสนกุสนานและท ากิจกรรมที่ตวัเองช่ืนชอบ 
 

           
          



           
 

 
Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 
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