
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
March 2018 

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 2018. In the middle of this 
month, all the children from 3 sites had a long holiday from school, so all the kids from the Garden of 
Eden and the teenagers from The Independent’s Home came to do all the activities with the children at the 
Children’s Home. They are very happy to have enough time to do their own things and also do useful 
activities in society. Besides, they have more time to welcome many different groups of visitors and they 
enjoyed doing fun activities with them. Finally, we would like to say thank you for visiting us and we 
would like to give a Very Big Thank You for all your help. 

สวสัดีค่ะ  คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก  
ประจ าเดือน  มีนาคม พ .ศ. 2561 ช่วงกลางเดือนน้ี เด็กๆของเราทั้ง3บา้นทุกคนปิดภาคเรียนกนัหมดแลว้  
ระหวา่งน้ีเด็ก ๆจากบา้นสวนเอเดนและเด็กเยาวชนบา้นอินดิเพนเดน้ท์ มารวมกนัท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกบั
เด็กๆท่ีบา้นเด็กท ท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กมีความสุขมากท่ี มีเวลาเพียงพอในการท า
กิจกรรมส่วนตวัและท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  พร้อมทั้งมีเวลามากข้ึนในการตอ้นรับแขกท่ีมา
เยีย่มศูนยแ์ละสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจ
ดีทุกท่านท่ีมาเยีย่มพร้อมทั้งช่วยเหลือศูนยข์องเรามาโดยตลอด 
 



วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูใ้หญ่ใจดีหลายๆท่านไดจ้ดั งานเล้ียงในช่วงบ่ายเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีศูนย์
ของเราเป็นปีท่ี 9 ท่ี ร้าน เดอะ สโตนเฮา้ส์ วอร์คก้ิงสตรีท พทัยา  โดยมีคุณแกร่ี ซ่ึงเป็นเจา้ของบาร์ ได้
สนบัสนุน ดา้นสถานท่ีและบริจาค เคร่ืองอุปโภคบริโภค มากมาย พร้อมงานเล้ียงส าหรับเด็กดว้ย  เด็กมี
ความสุขและสนุกสนานพร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกนัอาหารมากมาย พร้อมทั้ง ไดข้ึ้นแสดงบนเวทีเพื่อขอบคุณทุก
ท่านท่ีร่วมกนัช่วยเหลือเด็กๆในคร้ังน้ี 

On the 4th of March in the afternoon, many groups of kind people organized a good event helping 
our children at the center. They have organized this event for the 9th time now at the Stone House in 
Walking Street Pattaya where Mr. Gary and Noi Strickleton who own Stone House also donated a lot of 
consumer goods and held an afternoon party for the children. At the event, our children had great fun and 
enjoyed having many different types of food. They also performed a dance on stage to thank Gary & Noi 
and all their supporters for their help with this event. See more details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/stone-house-2018.html 

 

              
 

                         
 

 

วนัท่ี 6 มีนาคม พ .ศ. 2561 ช่วงเยน็ศูนยไ์ดจ้ดัง านวนัเกิดใหก้บัเด็ก และคุณพอ่ชยัศกัด์ิ ไทยสนธิ 
ผูอ้  านวยการศูนย ์ภายในงานมีกลุ่มผูใ้จดีหลายๆกลุ่มน าอาหาร มากมายส าหรับงานน้ี พร้อมทั้ง มีการแสดง
จากเด็กๆ และเจา้หนา้ท่ีในแผนกต่างๆในศูนย ์ ซ่ึงบรรยาศเตม็ในวนันั้นเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ทุกคนมี
ความสุขมากๆในค ่าคืนน้ี สมาชิกศูนยทุ์กคนอวยพรใหมี้ความสุขในวนัเกิด ขอใหม่ี้ความสุขร่างกายแขง็แรง 
ปราศจาคโรคภยัไขเ้จบ็ สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีน าอาหารมาในวนัน้ี 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/stone-house-2018.html
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On the 6th of March in the evening, the center organized the birthday party for the children and Fr. 
Chaisak Thaisonthi who is our director at the center. At the event, many groups of kind people brought 
many different types of food for all members of our center. Our children and the staffs from all the 
different sections of our center performed on the stage. All who were there had a very enjoyable time. All 
of us here wished happy birthday to the children. At this time all are children are in good health and 
thanks you to all the kind people for the food that they donated. 

 

 
 

 

วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆและผูป่้วยช่ืนชอบมากอยา่งมากท่ีไดด่ื้มน ้าผลไมป่ั้นในช่วงอากาศ
ร้อน จากการสนบัสนุนจาก คุณพิมพศ์รุดา  และคุณวนัมงคล  หรือคุณแฟรงค์  ขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็น
อยา่งยิง่ 

On the 10th of March, all of our children and patients at the PCU really liked the fresh fruit juice 
during the hot temperature that we have now, with the support of kind people. Thank you so much. 

         
 

 

วนัท่ี 15 มีนาคม พ .ศ. 2561  สมาชิกศูนยข์อแสดงความยนิดีกบั เด็กโตจากบา้นเยาวชนอินดิเพ
นเดนท์ท่ีจบการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  คือ นอ้งหมี นอ้งอู๋  และ นอ้งเฟิร์น ขอใหน้อ้ง
ทั้งสามประสบส าเร็จในการท างานและชีวติ พร้อมทั้งแนะน าใหน้อ้งทั้งสามเรียนต่อในระดบัการเรียนท่ี
สูงข้ึน 

On the 15th of March, all of us at the center gave our congratulation to three teenagers 

“Mee, Ou and Fern 1” as they have all recently graduated from high vocational school. We 

hope that they have success with their work and life in the future. We also suggested to them 

to take their studies to the next level if possible in the future. 



 

 
 

 

วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 คุณวลัภาซ่ึงเป็นภรรยาของคุณมาริโอชาวอิตาลีท่ีเสียชีวติไปสองสามปี
ท่ีผา่นมาไดส้นบัสนุนอาหารเอร็ดร่อยอยา่งบุฟเฟตซี์ฟู๊ ดท่ีร้าน ทะเลเผา  ท่ีพทัยา  ขอขอบพระคุณท่านเป็น
อยา่งยิง่ 

On the 16th of March, Khun Wanlapa the wife of Mario who passed away a few years ago, 
sponsored a very delicious seafood buffet and grill at Talaepao Restaurant in Pattaya. Thank you for your 
kindness.   

    
 

 

วนัท่ี 20 มีนาคม พ .ศ. 2561 คุณทิพยว์ลัย์ และครอบครัว  ไดม้าเล้ียงขนมและนม  ใหก้บัเด็กๆ  และ
ผูป่้วยฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 20th of March, Ms. Thippawan and her family provided a light meal for member of The 
Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 
 



         
 

 
วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆมีความสุขมากท่ีไดไ้ปข้ึนเรือยอร์ช ท่ีโอเช่ียน มารีน่า  ยอร์ช คลบั 

โดยการสนสันุนจากกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม เด็กบางคนรู้สึกต่ืนเตน้มากเพราะไดข้ึ้นเรือเป็นคร้ังแรก แต่
เด็กท่ีเคยข้ึนมาแลว้ สนุกสนานกบัการเล่นน ้า และเพลิดเพลินกบับรรยากาศ รอบๆท่ีเตม็ไปดว้ยววิท่ีสวยงาม
พร้อมทั้งอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เด็กๆตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีจดักิจกรรมน้ีใหก้บัเด็กๆ 

On the 24th of March, All of our children were very happy to go sailing on the yachts from Ocean 
Marina Yacht Club with the support from many kind foreigners. Some of the children were very exciting 
because this was their first experience of sailing. The other children that have experienced this trip before 
very much enjoyed swimming and the beautiful views from the water in the fresh air. So a very Big Thank 
You to all kind people for organizing this event. More details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/the-OMYC-job-2018.html
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วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 คุณพชัรา และครอบครัว  ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง  ใหก้บัเด็กๆ  และผูป่้วยฯ  

ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
On the 25th of March, Ms. Patchara and her friends offered a light meal for all the member of The 

Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 

         
 

 

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศูนยค์ามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง จดัใหมี้พิธีระลึกถึงอาหาร ค ่า
ม้ือสุดทา้ยของพระเยซูเจา้หรือวนัพฤหสัศกัด์ิสิทธ์ิ 

On the evening of March the 29th, it was the Maundy Thursday. The Camillian Social Center 
Rayong organized the event to memorize the Last Supper of Jesus Christ for all the members of the 
Center. 

         
 

 



เม่ือบ่ายวนัท่ี  30 มีนาคม ศูนยค์ามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง จดัใหมี้พิธีกรรมระลึกถึงการ
แบกไมก้างเขนของพระเยซูเจา้หรือ การเดินรูป 14 ภาค ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงบนไมก้างเขน 

ช่วงเยน็ คริสตชนในศูนยค์ามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ร่วมใจกนัในพิธีกรรมวนัศุกร์
ศกัด์ิสิทธ์ิระลึกถึงการส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระเยซูเจา้ 

On the afternoon of March 30th, it was Good Friday and The CSC Rayong organized the event to 
commemorate Jesus Christ carrying the Cross to Calvary or Via Crucis. 

On that evening all Christian at The CSC Rayong where in the chapel to commemorate the 
crucifixion of Jesus Christ at Calvary. 
 

         
 

         
 

 

ในช่วงปิดเทอมเด็กๆใชเ้วลาวา่งอยา่งเป็นประโยชน์ เด็กโตก็ช่วยเหลืองานตามแผนกต่างๆ เพื่อเก็บ
ประสบการณ์ท่ีเป็นป็นประโยชน์และน าไปใชใ้นงานท่ีจะท าในอนาคต เด็กๆสามารถจดัการเวลาของตนเอง
ไดดี้และทบทวนบทเรียนของตนเองอยา่งสม ่าเสมอก่อนรับประทานอาหารเยน็ 

All the children here have used their free time during the holidays form school for many useful 
activities. The older children have helped with many of the different jobs at our center. They have gained 
many useful experiences doing this work for the future. They are all good at managing their time even to 
revise their lessons regularly before the evening meal. 

 



     
 

     
 

     
 

 

Camillian Social Center Rayong 
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