
Newsletter from The Camillian social Center Rayong  

February 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 February 2016. On the 

occasion of Valentines Day are children celebrated the fact that they are loved by very many 

kind people who help them all year around. At school, they were very actively revising their 

lessons before their final examination at the end of the month. Then some of children will move 

up a grade and others will move to a higher school for the new semester. Although they have 

lots of school work they were able to separate their time to welcome and do activities with many 

kind visitors. Our children were very happy to welcome many different groups of kind visitors 

who came to help our center and organized fun activities for them, they make us smile. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสาํหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  

ประจําเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เน่ืองในวนั แหง่ความรักคือมีวนัวาเลนไทน์ ในเดือนนี ้ เด็กๆท่ีศนูย์ของ

เรารักผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นๆทกุวนันะครับ ช่วงเดือนนีเ้ด็กๆทัง้3 บ้าน ขะมกัเขม้นกบัการอ่านหนงัสอืเตรียมตวั

สอบในช่วง ปลายเดือนนี ้ เพ่ือเลือ่นชัน้ท่ีสงูขึน้และเด็กบางคนก็ย้ายไปศกึษาตอ่โรงเรียนอ่ืนในระดบัชัน้ท่ี

สงูขึน้อีกด้วย ถึงแม้วา่เด็กจะมีงานท่ีโรงเรียนเยอะแต่ เด็กก็แบง่เวลาอยา่งดีในการต้อนรับและทํากิจกรรม

กบัผู้ใหญ่ใจดีท่ีมาเยี่ยมและจั ดกิจกรรมให้  เด็กๆดีใจมากท่ีทกุทา่นได้มาช่วยเหลอืแ ละสร้างรอยยิม้ให้กบั

เด็กๆของเรา เราไปดกูนัวา่เด็กๆมีกิจกรรมสนกุๆอะไรทํากนับ้าง 

 

 

On the first day of February, Boy, Ooi and Beam 2 from the Children’s Home moved to 

live with all the teenagers at the Independent’s Home. This move was made only after careful 

consideration by our Priests that they where ready to cope with the responsibility of taking more 

care of themselves.   

เร่ิมต้นในเดือนนีเ้ด็กจากบ้านเด็กของเรา 3 คน ได้ย้ายไปอยูก่บัเด็กโตท่ีบ้านเยาวชนอินเพนเด้นท์ 

ก่อนหน้าท่ีจะย้ายเด็ก ทางศนูย์ได้พิจราณาถึ งพฤติกรรมและความพร้อมในตวัเด็กเป็นอนัดบัแรก ก่อนให้

เด็กย้าย โดยพิจราณาแล้ววา่เด็กทัง้ 3 คน มีความรับผิดชอบ และสามารถดแูลตวัเองได้ดี  



                
 

 

On the 6th of February all teenagers at the Independent’s Home participated in a big 

cleaning job around the center where they live. They helped to mow the grass, cut the branch of 

trees and plant many vegetables in order to help with the kitchen bills. The day made them tired 

but all thought the job well worth their labor.  

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 น้องๆบ้านเยาวชนอินดิเพนด้นท์ ช่วยกนัทําความสะอาดรอบๆ

สถานท่ีพกั โดยการ ตดัหญ้า ตกแตง่ก่ิงต้นไม้ ปลกูพืชสวนครัวในบริเวณพืน้ท่ีวา่งในศนูย์ เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย

ในบ้าน ถึงแม้น้องๆจะเหน็ดเหน่ือยแตน้่องๆมีความสขุมากท่ีได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั 

 

                   
 



       
 

 

On the 10th 
 of February it was Ash Wednesday and all our children from the 3 sites 

attended The Holy Mass in celebration at the chapel in The Camillian Social Center Rayong. 

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 วนันีซ้ึง่เป็นพธุรับเถ้า เด็กๆทัง้สามบ้านร่วมมิสซาท่ีวดัน้อยในศนูย์

คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

 

          
 

 

On the 14
th of July our children of The Camillian Social Center Rayong welcomed a 

group of students from St. Joseph’s Catholic School in England who have supported us through 

The Thai Children’s Trust for many years. That day, the visiting students organized fun activities 

and our children who very much enjoyed their visit. We would like to say thank you for your 

kindness and hope you will visit our center again next year. 
วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 เด็กๆท่ีศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยองได้ ต้อนรับกลุม่

นกัเรียนจากโรงเรียน  St. Joseph’s Catholic จากประเทศองักฤษ  ทางศนูย์ต้องขอขอบคณุท่ีได้สนบัสนนุ

ช่วยเหลอืเด็กท่ีศนูย์ของเราผา่นทาง  Thai Children’s Trust in England วนันัน้พ่ีๆนกัเรียน ได้จดักิจกรรม



สนกุสนานและเด็กๆสนกุสนานท่ีได้เลน่กบัพ่ีๆ  ขอให้ทกุทา่นมีความสขุและหวงัวา่จะมาเยี่ยมเราอีกในปี

หน้านะคะ่/ครับ 

  

        
 

        
 

        
 

 

On the 16th of February our teenagers cleaned many rooms in their home and made 

them tide for the year ahead (spring cleaning).   

วนัท่ี16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 น้องๆบ้านเยาวชนอินดิเพนด้นท์ ช่วยกนัทําความสะอาดบ้าน และ

จดัสิง่ของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น้องๆช่วยงานกนัอยา่งขยนัขนัแข็งครับ/คะ่ 



 

        
 

        
 

 

On the 18th of February Ms. Jamreang and her family from Ban Phe came to provide 

lunch for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your 

kindness. 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณุจําเรียง และครอบครัว จากร้านปมู้าพาโชค  จากบ้านเพ  ได้มา

ทําข้าวผดัมนัปู ข้าวต้มปลาอินทรีย์  และถัว่เขียวต้ม  เป็นอาหารกลางวนัให้กบัสมาชิก ศนูย์คามิลเลยีน  โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่ง 

 

        



 

 

On the 21st of February at lunch time, our center organized the birthday party for 2 

children under our care, they are Arm and Ou. We wish them good health and happiness 

hoping that they are diligent with their studies. 

After lunch, all the children from all three sites were very happy to go to the beach, 

enjoying all activities there ending with a  delicious dinner at the restaurant on the beach. This 

activity was supported by Mr. Norman who is one of our benefactors from England. Thank you 

for all your kindness. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-

NBP-2016.html 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ช่วงอาหารกลางวนั ศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง ได้

จดังานวนัเกิดให้เด็กๆท่ีเกิดในเดือนนี ้ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของศนูย์ คือ น้องอาร์ม และน้องอู๋ ขอให้เด็กทัง้

สองคนมีความสขุ ร่างกายแข็งแรง และ ตัง้ใจในการเรียน  

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ เด็กทัง้ 3 บ้าน ดีใจ ท่ีได้ไปทะเลและเอร้ดอร่อยกบัการ

รับประทานอาหารเย็นท่ีร้านบนชาดหาดโดยการสนบัสนนุของคณุนอร์แมน ซึง่เป็นผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศ

องักฤษและสนบัสนนุศนูย์ของเรามาโดยตลอด เราต้องขอขอบคณุในความใจดีของคณุนอร์แมนเป็นอยา่ง

มาก  

 

 
     

http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NBP-2016.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NBP-2016.html


        
 

        
  

 

On the 27th of February Khun Supan and family came to provide lunch and Khun Nuttanit 

brought snacks for all the members of our center on the occasion of their birthdays. Thank you 

both for all your kindness and we hope that your life is happy and you remain in good health.  

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 คณุสพุรรณ  และครอบครัว  ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั  และ คณุ

ณฐัฐาณิษฐ์ ได้นําขนมมาแจกให้กบัสมาชิกคามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เน่ืองในโอกาสวนัคล้าย

วนัเกิด ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นและขอให้ให้ทา่นมีความสขุ สขุภาพแข็งแรง 



 
 

 

On the 28th of February in the afternoon, the Rolling Live Bar (Formally The Rolling 

Stones Bar) invited our children to a wonderful afternoon party. They provided masses of food 

and gifts for our children who enjoyed this activity very much as they have for many years now. 

Thank you very much all your kindness. See more details here:http://www.hiv-aids-

kids.org/event/rollinglivebar-2016.html 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 ช่วงบา่ย Rolling Stone Bar ได้เชิญเด็กๆ ท่ีอยูใ่นความดแูลของ

ศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ไปร่วมงานปาร์ตี ้ซึง่มีอาหารวา่งเอร็ดอร่อยพร้อมกบัของขวญั

มากมายให้กบัเด็กของเรา เด็กๆสนกุสนานกบักิจกรรมในงานนีอ้ยา่งมาก ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุ

ทา่น  

 

        
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/rollinglivebar-2016.html
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Everyday in the evening, the teenagers in the Independent’s Home helped to cook for 

dinner that this activity is good and give them good experience for their life in the future. 

 ทกุๆวนัตอนเย็น น้องๆบ้านเยาวชนอินดิเพนด้นท์ จะช่วยกนัทําอาหารแย็นพ่ือรับประทาน ซึง่เป็น

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และเป็นฝึกประสบการณ์ในการดํารงชีวิตท่ีดีสาํหรับน้องๆของเราทกุคนในอนาคต 

 

           
 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th  


