
 
 

Newsletter from The Camillian Social Center Rayong 
March 2019 

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 2019. All the children have 
now finished their final exam for this school year and they are having a holiday. So now they have time to 
take part in all the activities with our visitors. Some groups of visitors have taken our children to do 
activities outside the center. It’s not all play however as our caregivers manage their time for revising in 
preparation for the new semester in the middle of May.  We would like to give our sincere thanks for 
visiting and all your help for the children.  

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เดือนน้ีเด็กๆของเราทุกคนเสร็จส้ินสอบปลายภาคเรียนกนัทุกคนแลว้และอยู่
เด็กๆอยูใ่นช่วงปิดภาคเรียน ซ่ึงเด็กมีเวลาเพียงพอในการท ากิจกรรมกบัผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม และผูใ้หญ่ใจ
ดีบางกลุ่มก็พาเด็กของเราไปท ากิจกรรมขา้งนอกศูนยอี์กดว้ย เด็กๆของเราไม่ไดเ้ล่นสนุกอยา่งเดียวแต่ทาง
ผูดู้แลของเราก็จดัการเร่ืองเวลาให้เด็กๆทบทวนหนงัสือเพื่อเตรียมความส าหรับการเรียนในเทอมหนา้ ทาง
ศูนยข์องเราตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาเยีย่มพร้อมทั้งบริจาคส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆท่ีศูนย ์
 



วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  เด็กๆของเราดีใจมากท่ีไดรั้บเคร่ืองกดน ้ าจากการสนบัสนุนโดยคุณ แบ
ร่ี โซเนส จากบริษทัแคช็โก บา้นฉาง เด็กๆรู้สึกสดช่ืนเป็นอยา่งมากท่ีไดด่ื้มน ้ าหวานเยน็ๆในช่วงอากาศร้อน
มาก เราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของท่านเป็นอยา่งมาก 

On the 13th of March, our children were very glad to receive a new drink machine with the 
support from Mr. Barry Soanes of Crathco Ltd in Banchang. They were very happy to have a cool tasty 
fresh drink during the now very hot temperatures.  Thank you for all your kindness. See more details here:  
http://www.hiv-aids-kids.org/index.html 

 

   
 

 

วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 น้องไอซ์กบัน้องบูมมีความสุขมากท่ีได้รับใบประกาศนียบตัรจบ
การศึกษาในระดบัชั้นอนุบาลท่ีโรงเรียนในปีการศึกษาน้ี ซ่ึงปีการศึกษาหนา้กลางเดือนพฤษภาคมน้องทั้ง
สองจะเล่ือนชั้นไปเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนท่ีอยูใ่นชุมชน 

On the 15th of March, at the end of this semester Ice and Boom were very happy to receive their 
certificate from the kindergarten class and they will now move to school in grade 1 in the local community 
next semester in the middle of May. 

 

                     
 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/index.html


วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั และจดั
กิจกรรมต่างๆ ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ช่วงบ่าย
นอ้งๆกบัพี่ๆไดไ้ปเก็บขยะบนทรายหาด ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมาเยี่ยมและจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

On the 16th of March, a big group of students from Siam University in Bangkok came to organize 
fun activities and provided lunch for all members of center. That afternoon, our children and our visitors 
helped to collect the rubbish on the beach. Thank you for visiting and organizing such a good activity for 
us. 

       
 

 

วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 บา้นเยาวชนจดังานวนัเกิดให้กบัน้องพลบั ซ่ึงน้องมีอายุครบ 15 ปี 
เพื่อนๆน้องไดร่้วมกนัร้องเพลงวนัเกิดให้กบัน้องพลบั หลงัจากนั้นน้องๆทุกคนก็เอร็ดอร่อยกบัอาหารม้ือ
พิเศษในวนัน้ี คือ หมูกระทะ สุดทา้ยน้ีขอใหน้อ้งพลบัมีความสุข ร่างกายแขง็แรง และประสบความส าเร็จใน
การเรียน 

On the 17th of March, our youth center organized a birthday party for Bab who is now 15 years 
old. So they all sang the Happy Birthday song for him. After which we all had special food (Pork Bar B-
Q) for dinner. All of us here hope that he is happy, in good health and successful at school. 

 

         
 



 

วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆไดเ้ร่ิมปลูกผกัหลายชนิดและเม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียว เด็กๆจะน าผกัมา
ประกอบอาหารท่ีศูนยแ์ละน าไปขายให้กบัพนกังานในศูนยอี์กดว้ย ซ่ึงทุกกิจกรรมท่ีเด็กท าในระหว่างปิด
ภาคเรียนลว้นเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ส าหรับชีวติเด็กๆของเราในอนาคต 

On the 18th of March, our children were planting many vegetables in a farm at the center, at 
harvest time they will be used for cooking and also we will sell the vegetable to the staffs at the center. All 
the activities that our children are doing during the school holidays are good experience and useful for 
their life in the future. 
 

                
 

                 
 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเชา้เด็กเล็กและนอ้งเยาวชนท่ีจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา
และระดบัมธัยมศึกษาในเทอมน้ี ไดไ้ปสมคัรเรียนท่ีโรงเรียนหลายแห่งส าหรับการเรียนของตนเองในเทอม
หน้าในกลางเดือนพฤษภคมน้ี ช่วงบ่ายหลงัจากท่ีน้องๆได้สมคัรเรียนเสร็จแล้ว น้องๆก็ได้มาช่วยงานท่ี
แผนกต่างๆในศูนย ์

On the morning of the 25th of March, it was time for the kids and some teenagers who are moving 
school to go and enroll at their new school in time for the next semester in the middle of May. That 
afternoon, after which they helped with the work in many different departments at the center.  

 



                                         
 

         
 

 

วนัท่ี 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562น้องๆได้ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ 
อารมณ์ และการตระหนกัถึงคุณค่าในตนเองส าหรับเยาวชน ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีส าหรับน้องๆ
วยัรุ่นท่ีบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดน้ท ์ซ่ึงนอ้งๆจะมีแนวทางในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ใจเยน็ลงและ
จะมีส่ิงท่ีเตือนตวัเองก่อนท่ีนอ้งจะท าในส่ิงท่ีผดิ 

From the 29th of March to the 1st April 2019, a Group Dynamic workshop has been organized for 
our teenagers with the objective of enhancing psychological and emotional health as well as their own 
self-esteem.  This is a good activity for our teenagers so that they will have guide lines to help control 
their emotions and calm themselves before go off the deep end. 

 

          



                    

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนยไ์ดจ้ดังานเล้ียงส่งนอ้งทั้งสามคน คือ นอ้งไกด์ นอ้งปลัก๊ และนอ้ง
ปังคุงท่ีจะยา้ยไปอยู่ท่ีบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดน้ท์ ซ่ึงน้องๆทุกคนไดช่้วยกนัท าอาหารเยน็ซ่ึงมีหลายอย่าง
ส าหรับงานเล้ียงในวนัน้ี นอ้งๆสนุกสนานในการท าอาหารซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิต
ของนอ้งๆในอนาคต เราหวงัวา่นอ้งทั้งสามจะมีพฒันาการท่ีดีในการเรียนรู้ทกัษะต่างๆเพื่อประโยชน์ส าหรับ
ชีวติตวัเองในอนาคต 
 วนัถดัมา นอ้งๆไดช่้วยกนัท าความสถานท่ีท่ีไดจ้ดังานเล้ียงเม่ือคืน พร้อมทั้งไดท้  าความสะอาดพื้นท่ี
ในส่วนต่างๆของบา้นเด็กอีกดว้ย 

On the 31st of March, CSC center organized a farewell party for 3 children (Guy. Plug and 
Pangkung) they will move to live at The Independent Living Center.  So, they helped to cook from many 
menus for dinner and enjoyed doing what will be part of their lives in the future. We all hope that they 
will have a good time learning various skills for the benefit of their lives. 

Next day, they helped to clean the area that they used for the party the night before and also 
cleaned areas of children's home. 

 

           



          
 

          
 

 

บา้นเด็กของเราไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กๆท่ีเกิดในเดือนน้ี คือ น้องตน้ขา้ว นอ้งปลัก๊ นอ้งชะเอม 
นอ้งปังคุง ละนอ้งกอลฟ์  ขอใหน้อ้งๆทุกคนมีความสุข ร่างกายแขง็แรง ประสบความส าเร็จในชีวติ 

Our children’s home also organized the birthday party for our children who were all born in 
March include: Tonkow, Plug, Cha-aem, Pangkung and Golf. We wish that they are all happy, in good 
health and have successful life. 

  
         Tonkow    Plug       Cha-aem   Pangkung             Golf 
 

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

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


