
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
May 2017 

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 May 2017. Our children 

haven’t had much time for playing this month because they had to prepare their lessons and 

school equipment before they went back to school in the middle of the month. However our 

children were very happy to welcome many visitors and do fun activities with them at the 

weekends. This month many different groups of kind people brought many consumer goods 

and useful items for our children. We are all delight that you visit us and we would like to give 

you our sincere thanks for all your help. Thank you all so much 
สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 .ในเดือนนีเ้ดก็ๆของเราไมมี่เวลามากในการเลน่เพราะวา่เดก็ของเรา
ต้องเตรียมพร้อมบทเรียนส าหรับการเรียนในเทอมใหมใ่นกลางเดือนนี ้  อยา่งไรก็ตามเดก็ของเรามีความสขุ
มากท่ีได้ต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีทกุๆทา่นพร้อมทัง้สนกุสนานกบัการร่วมท ากิจกรรมกบัทกุๆทา่น และผู้ใหญ่ใจดี
ยงัได้บริจาคเคร่ืองอปุโภคบริโภคพร้อมทัง้สิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของเดก็ๆเราอีกด้วย ทาง
ศนูย์ของเรารู้สกึปลาบปลืม้และขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีชว่ยเหลือศนูย์ของเรามาโดยตลอด  
ขอขอบคณุจากสว่นลกึของหวัใจ 
 



วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ .ศ 2560 คณุปวีณาและครอบครัว ได้ มาเลีย้งอาหารกลางวนั เน่ืองในโอกาส
วนัคล้ายวนัเกิด ขอพระเป็นเจ้าอวยพรให้ทา่นและครอบครัวมีความสขุและมีสขุภาพแข็งแรงตลอดไป 

On the 1st of May, Ms. Paweena and her family came to provide lunch for all the 
members of Camillian Social Center Rayong on the occasion of her Birthday. Thank you all for 
your kindness. 

        
 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ .ศ 2560 คณุองอาจ ได้สอนทกัษะการเลน่ฟตุบอลให้กบั เดก็ๆของเรา และ
เดก็คนอ่ืนๆก็ออกก าลงักายกบักีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึง่เดก็ๆของเราสนกุสนานท่ีได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์พร้อมทัง้ได้ออกก าลงักายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ซึง่คณุองอาจสอนฟตุบอลให้เดก็ๆของ
เราในชว่งเย็นของวนัหยดุ เราต้องขอขอบพระคณุคณุองอาจเป็นอยา่งยิ่ง 

On the 4th of May, Mr. Ong-ard came to teach our children some advanced football 

skills, during his free time. And other ones played other sports they like. Our children were very 

happy to learn all that they could from the training which is very good for exercise for promoting 

good health.  Thank you Khun Ong-ard that makes a very nice activity for our children. 

         
 



        
 

        
 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ .ศ 2560 ทางศนูย์คามิลเลรยน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานวนัเกิด
ให้กบัเดก็ๆท่ีเกิดในเดอืนนีมี้ น้อง บมู น้องกาย น้องส้ม เดก็ดีใจมากท่ีได้รับของขวญั 

On the 10th of May our center organized a birthday party for Boom, Kai and Som who 

were all born in May. They were very happy to receiving their birthday gifts this day. 

 
 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ .ศ 2560 เดก็ๆของเราๆได้เดนิทางไปรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นท่ีห้างเซ็นทรัล 

ระยอง โดยการสนบัสนนุจากกลุม่ The Jester Care for Kids and The Jackalope Canadian Golf Club 

ซึง่เดก็ๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารมือ้เท่ียงนีเ้ป็นอยา่งมากโดยอาหารเล่ือนโดยสายพานผา่นมาด้านหน้าและง่าย

ตอ่การน ามาต้มในหม้อ ร้อนของตนเอง  หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเดก็ๆก็ได้ดหูนงัท่ีห้างตอ่เลย ต้อง

ขอขอบคณุ คณุ วู๊ดดีแ้ละคณุเบร์ินน่ีและผู้ใหญ่ใจดีทา่นอ่ืนๆ ท่ีร่วมกนัจดักิจกรรมครัง้นีใ้ห้กบัเดก็ๆของเรา 



On the 11th of May, our children went to have Japanese food in the Central Center 

Rayong with kind support from The Jester Care for Kids and The Jackalope Canadian Golf Club. 

Our children were very happy to eat at this very strange restaurant where the food travels 

around the eating tabbies on a conveyer belt and as it passes your table you pick off what you 

fiancé and cook it in the pot at the table.  After eating it was time for the matinee film. We all 

thank Woody and Burney and other kind people who make this activity for us very much. See 

more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalope-jesters-rayong-2017.html 

        
 

                       
 

          วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ .ศ 2560 คณุทิโบและคณุเจรามี่พร้อมทัง้ครอบครัวจากประเทศฝร่ังเศสได้มาเย่ียม

เดก็ๆท่ีศนูย์เป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้ได้น าของเลน่และอปุกรณ์การเรียนมามอบให้กบัเดก็ๆของเราอีกด้วย เดก็ๆดี

ใจมากท่ีได้เลือกของเลน่ท่ีตนเองช่ืนชอบ เราต้องขอขอบคณุในความใจดีของทกุๆท่านป็นอย่างมาก  

         On the 12th of May Tibo and Jeremie and their family came to visit our children and 

brought with them many toys and school’s equipment.  Our children were very happy to choose 

what they wanted. We give you our sincere thanks for your kindness 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalope-jesters-rayong-2017.html


           
 

         
 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ .ศ 2560 เดก็ๆของเราได้ท ากิจกกรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนจาก

โรงเรียนรีเจ้นท์ อินเตอร์เนชนัแนล พทัยา เก็บขยะบนชายหาดปีละ 2 ครัง้ เราชว่ยกนัเก็บขยะ เพ่ือท าให้

ชายหาดสะอาดและให้นกัทอ่งเท่ียวมาเท่ียวกนัเยอะๆ 

On the 13th of May, our children along with students from The Regent International 

School Pattaya had a beach clean up day at one of the many local beaches. We help clean up 

lots of rubbishes on the beach a couple times a year keeping Thailand a little more tourist 

friendly, you can see details here:  http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-

2017.html 

    

http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-2017.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-2017.html


    
 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ .ศ 2560 ครอบครัววงัเกษมสขุ ได้น าคพัเค้ก และนมเปรีย้ว มาเลีย้งเป็น

อาหารวา่งให้กบัเดก็ๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของน้อง

ทบัทิม ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

On the 14th of May, there was a group of kind people came to offer a light meal for our 

members at The Camillian Social Center Rayong on the occasion of Nong Tubtim. Thank you all 

for your kindness. 

        
 

 

วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ .ศ 2560  ซึง่เป็นวนัแรกในการเปิดภาคเรียนใหมข่องเดก็ๆของเรา เดก็ๆ
ต่ืนเต้นและตื่นนอนกนัตัง้แตเ่ช้าเพ่ือเตรียมอปุกรณ์การเรียน ท่ีต้องการใช้ในการเรียนของตนเอง  เดก็ๆของ
เรารู้วา่การเรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญัมากในการพฒันาความก้าวหน้าของตนเองในอนาคตตอ่ไป 
           The 16th of May was the first day back to school for the new semester. They were all 

excited and woke up earlier that morning to make sure of all of their school’s equipment that 

they need for their studies. They all know that education is very important for improving their life 

in the future. 



    
 

           วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ .ศ 2560 ชว่งเย็น  คณุวิลาวรรณ และครอบครัวแสนไพศาล ได้มาท ามิสซา

เพ่ือเน่ืองในโอกาสวนัครบรอบการจากไปครบ 100 วนัของคณุชวลิต แสนไพศาล และได้มาได้น าข้าวมนัไก่ 

และกะเพาะปลา มาเลีย้งเป็นอาหารเย็น ขอขอบพระคณุครอบครัวแสนไพศาลเป็นอยา่งยิ่ง 

           On the 21st of May in the evening, Ms. Wilawan and her family came to holy mass on the 

anniversary of her husband’s death, one-hundred days ago and brought food for all members of 

our center. Thank you for your kindness. 

        
 

        
 

           วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ 2560 เวลา 4 โมงเย็นเดก็ๆมีความสขุมากท่ี Mr. Tom Mulvey ได้มาเย่ียม

อีกครัง้ ซึง่ทา่นท างานเป็นอาสาสมคัรท่ี ประเทศฮอ่งกง  ทา่นมาเย่ียมเดก็ๆของเราเป็นประจ าทกุปีพร้อมทัง้



ได้น าขนมมากมายและบริจาคเงินเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของศนูย์มาโดยตลอด ขอบคณุมากส าหรับความ

ใจดีของคณุ 

           On the 24th of May at 4 pm, our children were very happy to meet Mr. Tom Mulvey again 

who was visiting from Hong Kong where he works as a volunteer. He has visited us many times 

before and he brought with him many snacks and a donation of money to help with our center’s 

activities.  Thank you for your kindness. 

        
 

        
 

ชว่งเย็นของทกุวนัก่อนรับประทานอาหารเย็น เดก็ๆของเราจะมีตารางในการทบทวนหนงัสือและ
การบ้าน เดก็โตก็จะชว่ยสอนและอธิบายการบ้านให้กบัเดก็เล็กเม่ือไมเ่ข้าใจในบทเรียน พร้อมทัง้ผู้ดแูลจะ
ดแูลอยา่งใกล้ชิด 

Everyday before dinner, our children have scheduled time for revision of their lessons. 

The older children help to explain homework to the younger ones and when they don’t 

understand. Our caregivers take care of them closely. 



        
 

        
 

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

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


