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March 2015 

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 March 2015. This month, 

our children were starting their holidays from school, they had more time in which to do useful 

activities with their friends and many different groups of visitors. During this time, some of the 

older children were looking for holiday job to give them a little cash and some very valuable 

work experience. We would like to say thank you to all the kind people for their inspiration and 

support with all our activities. 

สวสัดีค่ะ คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆท่าน กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก 

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เดือนนีเ้ด็กๆของเราเร่ิมเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของโรงเรียน เด็กๆของเราได้ใช้

เวลาในช่วงนี ้ซึ่งมีเวลามากกว่าปกติในการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันกับเพ่ือนๆและผู้ ใหญ่ใจดี

หลายกลุ่มๆท่ีมาเย่ียมศนูย์ของเรา ระหว่างปิดเทอมเด็กโตของเราบางคนก็ได้ใช้เวลาว่างระหว่างนีห้างาน

ทําเพ่ือหารายได้และเป็นประสบการณ์ในการทํางานท่ีดีสําหรับเดก็ของเรา ทางศนูย์ของเราต้องขอขอบคณุ

ทกุกําลงัใจและความชว่ยเหลือจากผู้ใจดีทกุๆทา่น งัน้เราไปดกูนัวา่เดก็ๆของเราทํากิจกรรมอะไรกนับ้าง 

 

 

On the 1st of March the older children started to do their part- time jobs in book shops, 

coffee shops, gas stations and resorts during their holidays. They were happy to do their jobs 

and learn about working in the outside world but it has left them tired. 

วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เด็กโตของเราก็เร่ิมทํางานในช่วงปิดเทอมตาม ร้านหนงัสือ รีสอร์ท 

ป๊ัมนํา้มนั ร้านกาแฟ เป็นต้น เดก็ๆของเรามีความสขุกบัการทํางานและได้เรียนรู้กบัประสบการณ์จริงในการ

ทํางานถึงแม้วา่จะเหน็ดเหน่ือย 



           

 
 

     
 

 

            On the 7th of March our center organized the birthday party for the children who were all 

born this month, on this day it was also the birthday of Fr, Tao (Fr. Chaisak Thaisonthi) our 

director. We wished them all to be happy and in good health. 

 วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้จดังานวนัเกิดให้กบั

เดก็ๆท่ีเกิดในเดือนมีนาคม และในวนันีก็้เป็นวนัเกิดของคณุพอ่เตา่ซึง่เป็นผู้ อํานวยการของศนูย์ สมาชิกของ

ศนูย์ทกุคนขอให้คณุพอ่และเดก็ท่ีเกิดในเดือนนีท้กุคนมีความสขุมากๆ และมีสขุภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง 

 

     



      

 
 

 

On the 13th of March Ms. Piyaporn and her family came to sponsor dinner for all the 

member of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of her birthday. Thank you for 

your kindness. 

วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณุปิยาภรณ์และครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหารเย็น โดยมีข้าวผดัป,ู 

พิซซา่ และนํา้ป่ัน เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของทา่น ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่น  

 

         
 



 

On the 15th of March in the morning, the students of The Faculty of Business 

Administration from King Mongkut's University of Technology North Bangkok, in Rayong 

Campus came to do the mind-service activities together with the children of The Camillian 

Social Center Rayong. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้มาทํากิจกรรมร่วมกบัน้องๆ ท่ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

โดยได้ทําความสะอาดรอบๆ บริเวณบ้านร่วมกัน รวมถึงพาเด็กๆ วาดภาพระบายสีเป็นท่ีระลึกก่อนกลบั

บ้าน ขอขอบพระคณุคณะอาจารย์และพ่ีๆ ท่ีใจดีทกุทา่น ท่ีได้มาเย่ียมและสร้างความสขุให้กบัพวกเรา. 

 

                 
 

         
 

 

             On the 20th of March the Youth Group from V Youth project at The PTT Plc. came to 

donate consumer goods and also a cash donation to support the operation of our foundation. 

Thank you all for your kindness. 



            วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุม่เยาวชนจากโครงการ V Youth จาก บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ได้มาบริจาคสิ่งของและเงิน พร้อมทัง้เข้าอบรมเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ และเดินเย่ียมให้กําลงัใจผู้ ป่วยฯ และ

เดก็ๆ ขอขอบพระคณุ บมจ. ปตท. ท่ีทําให้มีโครงการดีๆ เช่นนีเ้กิดขึน้ และขอบคณุเด็กๆ ทกุคนท่ีได้มาร่วม

กิจกรรมทกุอยา่งเป็นอยา่งดี  

 

             
 

 

On March 22nd, the children of The Camillian Social Center Rayong had a very nice day 

visiting the island of Kham care of Mr. Gianni and Mr. Luca, two Italian guys who have their own 

yachts. Our children were very happy and excited to be on the yachts. At lunch time, they had a 

special meal with Italian pizza made by the Toscana restaurant. After a special meal, they swam 

in the sea and played “Sofa boat” organized by Mr. Luigi. We would like to give our sincere 

thanks for their kindness. See more detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-italian-

job-2015.html 

วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นวนัพิเศษจริงๆสําหรับเด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง ท่ีได้รับเชิญให้ไปนัง่เรือยอร์ชของคณุจนัน่ีและคณุลกูา ชาวอิตาลีท่ีเป็นเจ้าของเรือยอร์ช โดยเด็กได้

นัง่เรือไปท่ีใกล้เกาะมะขาม สตัหีบ และได้รับประทานอาหารกลางวนัสดุพิเศษเป็นพิซซ่าจากภตัตาคารและ

ยงัได้เลน่เคร่ืองเลน่พิเศษท่ีเรียกว่า โซฟาโบ๊ท โดยคณุลยุจิพวกเราต้องขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจของทกุ

ทา่นครับ/คะ่ 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-italian-job-2015.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-italian-job-2015.html


                 
 

                   

         
 

 

On the 24th of March Eric and Sopha Roux invited the children of The Camillian Social 

Center Rayong, and staff for a sea outing to go to the island of Ko Mannai. This island is a 

sanctuary for the conservation of sea turtles, a project initiated by Queen Siriguiti in 1979 and 

run by the Department of Marine and Coastal Resources. The children had a magnificent day, 

with a boat trip to the island, swimming and diving from the boat and enjoyed a delicious lunch, 

thanks to Eric and Sopha’s generosity. They enjoyed the day greatly. More details here: 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/eric-french-job-2015.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/eric-french-job-2015.html


วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2558 เดก็ๆท่ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองมีวนัแห่งความสุขอีกวนั

หนึ่งหลงัจากเม่ือวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมได้ไปล่องเรือยอร์ชท่ีทะเลสตัหีบมาแล้ว วนันีเ้ด็กๆของเราได้รับเชิญไป

เท่ียว ณ ศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเล เกาะมนัใน จ. ระยอง โดยคณุเอริค และคณุโสภา เจ้าของสวนสน บีช รี

สอร์ท จ.ระยอง เด็กๆมีความสขุท่ีได้ไปเย่ียมชมศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์เตา่ทะเล และยงัมีโอกาสดํานํา้ดปูะการัง 

ขอขอบคณุคณุเอริคมากๆ มีนํา้ใจดีตอ่พวกเราครับ/คะ่ 

 

         

         

             
 

 



On the 27th of March, Marie Magdeleine Vialle sponsored a day out for the children of 

The Camillian Social Center Rayong to Suanson beach. It was a nice day, but not too hot as it is 

now summer time. Our children were very happy to swim in the sea and had a special lunch at 

the beach. We would like to give our sincere thanks to Marie Magdeleine Vialle's for her 

kindness. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2015.html 

วนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558  คณุMarie Magdeleine Vialle จากประเทศฝร่ังเศส ได้พาเด็กๆ ศนูย์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองไปเท่ียวยงัหาดสวนสน จ.ระยอง ซึ่งอากาศวนันีดี้เป็นอย่างมาก ไม่

ร้อนเกินไป ทําให้เด็กๆ มีความสุขท่ีได้เล่นนํา้ทะเลและได้รับประทานอาหารกลางวันมือ้พิเศษด้วย 

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีครับ/คะ่ 

 

         
 

         
 

 

On the 31st of March Got and Guy of The Camillian Social Center Rayong attended a 

special event, which is the Ordination of Buddhist Novices at Khodhin Buddhist temple. This 

event will help these two kids to dedicate themselves to praying and meditation. This ordination 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2015.html


offers the merit to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of her 

sixtieth birthday. Nearly all young men in Thailand go through this ceremony at least once in 

their young lives. 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  เด็กสองคนของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้เข้าร่วม

พิธีโกนผม เพ่ือเตรียมตวัเข้าสูพ่ิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (60 พรรษา) การบรรพชา

สามเณรครัง้นีจ้ะชว่ยให้เดก็ๆ ได้ฝึกฝนตนเองในการทําสมาธิด้วย 

 

        
 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 


