
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
February 2019 

Dear Friends and Supporters,   
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC), The 

Independent Living Center (IDP) and The Garden of Eden (GOE) for February 2019. This month, some of 
our children were hard at work revising their school’s work before their final exam at the end of February 
and other children will have their final exam in the middle of March. Our children hope to get a good 
mark in their test. Our caregivers have managed their time for revising after school and we welcomed 
many different groups of visitors over the weekends. Our children always enjoy doing fun activities with 
our visitors, and we thank you all for the many consumer goods that you have donated to our center. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เดือนน้ีเด็ก ๆ ของเราบางคนท างานอย่างหนกัเพื่อทบทวนงานของ
โรงเรียนก่อนสอบปลายภาคปลายเดือนกุมภาพนัธ์ และเด็กคนอ่ืน ๆ ก็จะสอบปลายภาคในกลางเดือน
มีนาคม ซ่ึงเด็กๆหวงัว่าจะไดค้ะแนนท่ีดีในการสอบปลายภาคในคร้ังน้ี ซ่ึงผูดู้แลของเรามีการจดัการเวลา
ใหก้บัเด็กๆในเร่ืองการทบทวนบทเรียนและตอ้นรับผูใ้หญ่ใจดีหลายกลุ่มท่ีมาเยีย่มในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์  
ซ่ึงเด็ก ๆ ของเราสนุกกบัการท ากิจกรรมสนุก ๆ กบัผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านาและเราขอขอบคุณทุกท่านท่ีบริจาค
เคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บัศูนยข์องเราดว้ย 
 



วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คุณเกศรินทร์พร้อมครอบครัวมาเล้ียงอาหารวา่งให้กบัเด็กๆของเรา 
เด็กๆของเราเอร็ดอร่อยกบัขนมมากมายในวนันั้น สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีน าขนมอร่อยๆมาให้
เด็กๆของเราไดรั้บประทาน 

On the 3rd of February, Khun Katsarin and her family provided a light meal for our children here 
so we enjoyed having several snacks. So we would like to thank you for your kindness with the lovely 
food. 

       
 

 

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 หลงัอาหารเยน็ศูนยไ์ดจ้ดัวนัเกิดให้กบันอ้งอาร์มซ่ึงนอ้งอาร์มมีอายุ
ครบ 15 ปี นอ้งอาร์มมีความสุขมากๆและตดัแบ่งเคก้กบัใหเ้พื่อนๆไดรั้บประทานร่วมกนั สมาชิกศูนยทุ์กคน
ขอใหน้อ้งอาร์มมีความสุข และร่างกายแขง็แรง 

After dinner on the 7th of February, our center organized a birthday party for Arm and he is now 
15 years old.  He was very happy and to share his cakes with his friends. All of us wish that he is happy 
and strong. 

 
 

 



วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราท่ีศูนยส์นุกสนานกบัการวาดรูปและท ากิจกรรมสนุกๆ
กบัพี่ๆจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพฒันะจากกรุงเทพมหานคร ตอ้งขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านท่ีจดักิจกรรม
สนุกสนานสร้างรอยยิม้ใหก้บัเด็กของเรา 

On the 16th of February 2019, our children much enjoyed drawing and did fun activities with the 
students from Bangkok Patana School in Bangkok. We would like to give thanks to the organizers of the 
entertainment activities that made our children smile. 

 

            
 

          
 

 

           ในเชา้วนัอาทิตยท่ี์ 17 กุมภาพนัธ์ศูนยข์องเรายินดีตอ้นรับ คุณดิดิเยร์่ มอลล่ี จากสมาคมท่ีฝร่ังเศสท่ี
สนบัสนุนเงินช่วยเหลือศูนยใ์นแต่ละเดือน  เราไดพ้าเขาดูรอบ ๆ ศูนยข์องเรา เพื่อให้เขาไดรู้้วา่เด็กๆของเรา
ท ากิจกรรมอะไรบา้งในปัจจุบนั เด็กๆ ของเราท่ีบา้นของเด็ก ๆ และ บา้นเยาวชน อินดิ เพนเดน้ท์ มีโครงการ
ใหม่ ๆท ามากมาย ซ่ึงในขณะน้ีเด็กๆไดป้ลูกผกัและท าผา้มดัยอ้มซ่ึงสร้างรายไดเ้ล็กนอ้ยให้กบัเด็กๆและเป็น
การลดค่าใชจ่้ายให้กบัศูนย ์พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆของเราดว้ย  ซ่ึง
เราไดท้  ากิจกรรมต่างๆน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ราสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 

On Sunday morning of 17th of February, our center welcomed Mr. Didier Moly from the French’s 
association who donate funds for us each month, we showed him around our center so that he has an 
update of our current activities. Our children both at the children’s home and The Independent living 
center have many current new projects on the go at this time, growing vegetables, creating tie die fashion 



products that earn them a little pocket money while saving costs for the center and giving them life 
experience.  We have practiced various activities so that we can rely on ourselves and reduce the costs. 

 

       
 

           
 

       
 

 

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เด็กๆรู้สึกต่ืนเต้นเป็นอย่างมากท่ีได้ไปเท่ียวท่ีดรีมเวิร์ดท่ี
กรุงเทพมหานคร เด็กๆสนุกสนานในการเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆโดยกาสนบัสนุนจากคุณผูใ้หญ่ใจดีคือ คุณนอร์
แมน คุณสตีฟเวน่ ชาวองักฤษ และคุณโยฮนั คุณเกฮาร์ด ชาวเนเธอร์แลนด์ ท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือศูนยข์อง
เรามาตลอดหลายๆปี ซ่ึงเด็กๆตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดจ้ดักิจกรรมในคร้ังน้ี 

On the 19th of February, all the children were so exciting to go to Dream World in Bangkok, they 
had so much fun with many different rides and amusements there with the support from Mr. Norman and 
Mr. Steve (From England) and Gerard, Johan (from Holland) who have all helped our center over many, 



many years. Thank you for organizing this fun activity for our children. More details here: 
http://www.hiv-aids-kids.org/event/DREAM-WORLD-2019.html  

 

           
 

     
 

 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ศูนยข์องเราได้จดังานดินเนอร์การกุศลประจ าปีเพื่อระดมทุน
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวแีละไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่ ระยอง ซ่ึงในปีน้ี
ทางศูนยข์องเราไดจ้ดัในรูปแบบมนตรั์กลูกทุ่งยอ้นยคุ ซ่ึงแขกท่ีมาในงานไดร่้วมเล่นเกมส์ต่างๆและช่ืนชอบ
กบัการแสดงต่างๆบนเวทีพร้อมทั้งร่วมเตน้ร าวงยอ้นยุคอีกดว้ย ทางศูนยข์องเราตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดี
ทุกท่านเป็นอยา่งศูนยท่ี์ช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยม์าโดยตลอด 

On the 23rd of February, The Camillian Social Center Rayong organized our annual charity dinner 
to raise money for the center and HIV/AIDS children, this year it was held at The Star Convention Center 
Hotel in Rayong. This year, our center organized this dinner event in the theme of a Traditional Style 
“Monrukloktung” to wear Traditional Thai Costume. At the event, our guest’s enjoyed playing traditional 
games and where entertained with many performers on the stage and some guests enjoyed Thai Retro 
dancing together. We would like to give you our sincere thanks to all you kind people. See more details 
here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/bridge-of-hope-charity-dinner-2019.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/DREAM-WORLD-2019.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/bridge-of-hope-charity-dinner-2019.html


            
 

          
 

 

          วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เด็กๆของเรามีสนุกสนานกบักิจกรรมต่างพร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบั
อาหารมากมายท่ีร้านสโตนส์เฮา้ทท่ี์ถนนคนเดินพทัยาโดยการสนบัสนุนจากเจา้ของร้านคือคุณแกร่ีและคุณ
นอ้ย ซ่ึงท่านไดเ้ชิญเด็กๆของเราไปร่วมงานเป็นประจ าปีทุกปี ทางศูนยเ์ราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของ
ท่านท่ีมีแก่เด็กๆของเราท่ีศูนย ์

On the 24th of February, our children enjoyed doing fun activities with delicious special food at 
The Stone House Bar in Walking Street Pattaya with the support of Mr. Gary and Khun Noi Strickleton 
who are the owners of this venue. They invited our children this event annual years. Thank you Mr. Gary, 
Noi and all you friends for giving our children such a wonderful time yet again. See more informs here: 
http://www.hiv-aids-kids.org/event/stone-house-2019.html 
 

          
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/stone-house-2019.html


          
 

 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราบางคนท่ีปิดเทอมแลว้ก็มาช่วยงานช่วยเหลือผูป่้วยท่ีพีซี
ย ูในศูนย ์ซ่ึงเด็กๆต่างมีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถของตนเอง 

On the 25th of February, some of children who have already started their school’s holiday were 
helping with the work in our PCU (Palliative Care Unit) at the main center. They were very happy to help 
the patients to their full ability. 

 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 หลงัรับประทานอาหารเท่ียง ทุกคนในห้องอาหารไดร่้วมเฉลิมฉลอง
วนัเกิดให้กบัน้องอั้มท่ีเกิดในวนัน้ี ซ่ึงน้องอั้มดีใจมากและมีความสุขท่ีไดรั้บของขวญัท่ีตนเองชอบ เราทุก
คนขอใหน้อ้งมีร่างกายแขง็แรงและประสบความส าเร็จในการเรียน 



On the 26th of February, after our lunch, we all celebrated Aum birthday’s party, who was born 
this day. She was very glad and happy to receive her birthday gift that she wishes. We hope that she 
remains in good health and is successful in her studies. 

 

  
 

 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 นอ้งขวญัไดเ้รียนจบการศึกษาในระดบัชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียนเซนต์

โยเซฟระยองและรับใบประกาศนียบตัรจากผูบ้ริหารของโรงเรียนซ่ึงน้องดีใจมากกบัความส าเร็จในการ

เรียนของตนเอง และนอ้งจะเรียนต่อในระดบัประถมศึกษาปีท่ี1 ในภาคเรียนหนา้ในกลางเดือนพฤษภาคมน้ี 

On the 28th of February, Kwan graduated from her kindergarten class and received a certificate 

from the director at St. Joseph Rayong School, she was very happy with her success in studying. So, she 

will be in grade 1 at primary school next semester in the middle of May 2019. 

         
 

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

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