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

Living Center (IDP) and the Garden of Eden (GOE) for May 2018.  Over the month our children were 
revising their school work as well as taking part in many activities with visitors to our center. Who also 
brought many donations of useful items for the center. All of us here would like to offer our sincere thanks 
for all your kindness. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน พฤษภกาคม พ.ศ. 2561 เดือนน้ีเด็กตอ้งเตรียมทบทวนหนงัสือเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเรียนในภาคเรียนใหม่ พร้อมทั้งเด็กๆของเราสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมกบัผูใ้หญ่หลายๆกลุ่มท่ีมา
เยี่ยมและมอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของเด็กอีกดว้ย สมาชิกศูนยทุ์กคนตอ้งขอขอบคุณ
ในความใจดีของทุกๆท่าน  
 

 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราช่วยกนัท ากิจกรรมท่ีปลูกผกัในช่วงหนา้ฝนท่ีก าลงัมาถึง 
ซ่ึงเด็กๆของเราปลูกผกัเองและไดรั้บประทานผกัสดท่ีปลูกอยา่งอร่อย และในช่วงท่ีเด็กๆมีเวลาวา่งเด็กๆก็จะ
พกัผอ่นโดยการดูโทรทศัน์และท ากิจกรรมต่างๆท่ีเด็กๆช่ืนชอบ 

On the 5th of May, it was vegetable planting time ahead of the monsoons season that will be with 
us soon. It keeps them busy and who doesn’t like eating the vegetables, you grow yourself. The TV also 
rated highly on the to do list apart from the usual mayhem of play and other activities what they like. 



           
 

           
 
           

 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณแพรวและครอบครัวไดม้าเล้ียงอาหารกลางเด็กและสมาชิกของ
ศูนย ์ทางศูนยต์อ้งขอขอบคุณทุกท่านมาก 

On the 12th of May, Khun Praew and her family provided lunch for children and all members at 
the center.  Thank you for your kindness. 

           
 



          
 

 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เด็กโตทั้ง 6 คนจากบา้นเด็กไดย้า้ยไปอยูท่ี่บา้นเยาวชนอินดิเพนท ์ซ่ึง
ผูอ้  านวยการและนกัสังคมสงเคราะห์ไดพ้ิจราณาถึงความเหมาะสมของเด็กทั้ง 6 คนน้ีแลว้  เด็กโตทั้ง 6 คนมี
ความสุขมากท่ีไดย้า้ยไปอยูท่ี่บา้นหลงัใหม่ท่ีบา้นเยาวชนอินดิเพนเดน้ท ์ 

On the 15th of May, 6 of our older children at The CSC Rayong moved to live at our Independent
’s Home. These moves were decided by our Director and social worker.  They are happy to live 
together in their new home. 

      
      Am         Bab         Puna   Som   May    Oo 
 

วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นวนัเปิดเทอมวนัแรกของเด็กๆ  เด็กๆของเราดีใจมากทีได้
กลบัไปเรียนกบัเพื่อนท่ีโรงเรียนซ่ึงการเรียนและทุกกิจกรรมการเรียนรูเป็นส่ิงท่ีส าคญั  

On the 16th of May, it was back to school for our kids. They can catch up with all the goings on 
with their school friends and of course get back to the all-important activity of learning.  

          
 



           
 

        
 

 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณหมวยและครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารเยน็ ส าหรับเด็กๆ และ
ผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 20th of May, Ms. Muai and her family provided dinner for all the members of Camillian 
Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 

                     
 

 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณอรุณรัตน์ ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง ให้กบัเด็กๆ และผูป่้วยฯ เน่ืองใน
โอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 27th of May Ms. Arunrat provided a light meal for all the members of Camillian Social 
Center Rayong on the occasion of her birthday. Thank you all for your kindness. 



           
 

 
 

วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนยไ์ดก้ารสนบัสนุนตูเ้ส้ือผา้และชั้นวางหนงัสือส าหรับเด็กๆจาก
โรงเรียนพฒันา กรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงทางศูนยข์องเราตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งยิ่งท่ีมอบส่ิงของท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับเด็กของเรา 

On the 29th of May, we received a donation of wardrobes and bookshelves for our children here 
from The Pattana Bangkok International School. Our children and all of us send are great thanks for these 
very useful items.  

           
 

           
 

 

 



ศูนยไ์ดจ้ดังานวนัเกิดให้เด็กทั้ง 3 คน ท่ีเกิดในเดือนน้ี ขอให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

Our center organized the birthday party for 3 children this month and we very much hope that 
they remain in good health and are successful in their studies.  

                   

   Som          Kai     Boom 
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