
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
October 2016 

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 October 2016. This month, 
all of our children had a half term brake from school during which they have had many useful 
activities. However at this time we are very much in mourning for the loss our beloved King, it is 
as though we are going through a terrible dream. So we are warring black and white shirts to 
show respect. Although, it is a time of mourning many groups of kind visitors have visited our 
center to offer help baring many consumer goods.  We would like to offer our sincere thanks for 
their visit and helping us.  

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  
ประจ าเดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2559 ซึง่ในเดือนนี เ้ด็กๆท่ีอยูใ่นความดแูลของศนูย์ ทัง้ 3 บ้าน ได้อยูใ่นช่วงปิด
ภาคเรียนและท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกนั แตเ่ดือนนีก็้เป็นเดือนท่ี คนไทยทกุคน เสยีใจเป็นอยา่งมาก
คือการสญูเสยีพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นท่ีรักและเคารพ ซึง่แป็นฝันร้ายของพวกเรา สมากชิก ของศนูย์และคน
ไทยพร้อมใจกนัใสเ่สือ้ขาวและสดี าเพื่อไว้อาสยัส าหรับการจากไปของพระมหากษัตริย์ ถึงแม้วา่อยูใ่นช่วง
ไว้อาลยัส าหรับในหลวงของเรา แต่ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุม่ก็เดินทางมาเยี่ยมเด็กๆและสนบัสนนุเคร่ือง
อุปโภคบริโภคส าหรับศนูย์อยา่งตอ่เน่ือง ขอขอบคณุในความใจดีของทกุๆทา่น  
 

 



On the 8th of October Ms. Pat and her family came to provide dinner for all the members of The 
Camillian Social Center Rayong. This was so delicious, we all enjoyed it very much. Thank You 
for your kind support and kindness.  

วนัท่ี 8 ตลุาคม พ .ศ. 2559 คณุแพท  และครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหารเย็น  ให้กบัสมาชิกคามิ
ลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ทกุคนเอร็ดอร่อยกบัอาหารมท่ีผู้ใหญ่ใจดีสนบัสนนุในครัง้นี ้
ขอขอบพระคณุทกุทา่น 
 

        
 

        
 
 

On the 9th of October the center organized the birthday party’s for three children after 
lunch; they are Ice, Kaew and Numwan. Mr. Norman who is one of our very old friends joined us 
and bought the very nice birthday cakes for the three birthday kids. We hope they continue to 
enjoy good health and are successful with their studies. At 3 pm, Pattaya Ducati and Harley 
Davidson of Pattaya came to donation consumer goods for the members of The Camillian Social 
Center Rayong. During their visit our children performed a few dance numbers and many of the 
riders took them for a quick blast up our side street or their powerful machines. See more details 
here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2016.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2016.html


วนัท่ี 9 ตลุาคม พ .ศ. 2559 หลงัอาหารกลางวนัศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดั
งานวนัคล้ายวนัเกิดประจ าเดือน  ตลุาคม  ซึง่มีน้องๆ  เกิดในเดือนนี ้ 3 คน และคณุนอร์แมน ชาวองักฤษได้
สนบัสนนุเค้กให้เด็กในครัง้นีด้้วย ขอให้น้องๆ ประสบผลส าเร็จในการเรียนและมีสขุภาพแข็งแรงตลอดไป 
ช่วงบา่ย 3 โมงกลุม่ดคูาติ และฮาร์เลย์่ได้รวมกลุม่กนัมาเพื่อบริจาคสิง่ของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลอืเด็ก
ก าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  และผู้ ป่วยเอดส์  ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ  เด็กๆของเราเต้นโชว์
เพื่อเป็น การขอบคณุในความใจดีของพี่ๆทกุทา่น ท่ีช่วยเหลอืเด็กๆท่ีศนูย์ และพี่ๆยงัพาน้องๆ ซ้อนท้ายรถ
มอเตอร์ไซต์ขีบ่นถนนข้างๆศนูย์อีกด้วย 
 

     
 

               
 

       
 



 
On the 17th of October Catholic Brother (Pod) drove all of our teenagers up to the palace 

in Bangkok to pay their respects to our beloved King in which the atmosphere was filled with 
sadness. We hope his journey to Heaven was quick.  

วนัท่ี 17 ตลุาคม พ .ศ. 2559 บราเดอร์พา เด็กโตเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเคารพพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ท่ีมหาราชวงัของทา่น ซึง่บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
โศกเศร้า ขอให้พระมหากษัตริย์ซึง่เป็นท่ีรักของคนไทยทกุคนทรงเสด็จสูส่วรรคาลยัโดยพลนั  
 

        
 

 
On the 20th to the 22nd of October Miss Kingrutai Keng-tummakit (Pop) went to university 

for an entrance exam in Changrai Province in the north of Thailand before she graduates from 
high school at the end of the next semester. She needs to study in this university and the first 
day she was able to take her written test. The next day she was very exciting about the interview 
with the admissions administrator (teacher). Now, she is waiting for her mark from this test. Just 
incase of failure she is looking for other universities.  

วนัท่ี 20-22 ตลุาคม พ.ศ. 2559 น้องป๊อบจากบ้านเยาวชน อินดิ เพนเด้นท์ ได้เดินทางไปสอบเข้า
เพื่อเข้าเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยั ก่อนจะ จบการศกึษาในระดบัมถัธยมศกึษาตอนปลาย ในปีหน้า  น้อง
ต้องการที่จะเรียนท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซึง่อยูท่ี่จงัหวดัเชียงราย ภาคเหนือของประเทศ ไทย วนัแรก
น้องป๊อบสามารถผา่นการสอบข้อเขียนซึง่ท าให้น้องได้ผา่นไปสอบตอ่ในวนัท่ีสองซึง่น้องรู้สกึต่ืนเต้นมากใน
การสมัภาษณ์เพราะน้องได้สมัภาษณ์กบัอาจารย์จากตา่งประเทศ ตอนนีน้้องป๊อบก าลงัรอผมการสอบอยู ่
ถ้าสอบเข้าไม่ได้ น้องก็หาสอบเข้ามหาวิทยาลยัอ่ืนตอ่ไป  
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiW2sihvPzPAhWKwI8KHVyfB18QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.prachatalk.com%2Fwebboard%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3&usg=AFQjCNHxbAJqLNQT2Q-U7yYZh8pMWfONzQ&bvm=bv.136811127,d.c2I


    
 

   
 

 
From the 21st to the 24th of October the children had a skill camp in the center during 

their holiday from school. They learned about the catholic region and did useful activities 
together (some of which was moving sand out from fish pond). They also had the opportunity to 
camp under the stars with tents on the beach with four catholic brothers.  Our children had a 
good experience and learned many things during this camp.  

วนัท่ี 21-24 ตลุาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆของเราได้เข้าคา่ยทกัษะชีวิตในช่วงปิดภาคเรียนท่ีศนูย์คามิ
ลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆได้เรียนบทสอนตา่งๆพร้อมทัง้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์คือขดุทราย
ออกจากสระน า้ที่ศนูย์ และได้เดินทางออกท ากิจกรรมข้างนอกโดยการตัง้เต้นท์พกัแรมที่ชายหาดพยนู โดย
มีพี่ๆบราเดอร์พาท ากิจกรรมในครัง้นี ้เด็กๆของเราได้รับประสบการณ์ท่ีดีพร้อมทัง้ได้เรียนรู้ทกัษะ ประโยชน์
ตา่งในการเข้าคา่ยครัง้นีด้้วย 



     
 

     
 

     
   

  
On the 27th – 30th of October all of our teenagers went to camp on the top of a mountain 

in Chiang Mai Province, they saved their own money for this activity.  During this camp they 
meet very poor people in a poor situations and worked hard offering help where they could. The 
lessons learned here will be of great help to them in future life. 

วนัท่ี 27- 30 ตลุาคม พ.ศ. 2559 น้องๆเยาวชนบ้านอินดิ เพนเด้นท์ ดีใจมากท่ีได้ไปเข้าคา่ยทกัษะ

ชีวิตในช่วงปิดภาคเรียน ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ซึง่อยูบ่นดอยสงู แม้วา่การเดินทางจะล าบากและน้องๆได้สมัผสั

กบัการท างานหนกัช่วยชาวบ้าน และได้พบเจอกบัอุปสรรค ในระหวา่งเข้า คา่ยในครัง้นี แ้ตน้่องๆก็ไม่ยอ่ท้อ 

ในการเข้าคา่ยครัง้นีน้้องๆของเราแตล่ะคนได้เก็บเงินสว่นตวัเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายของตนเองในการเข้าคา่ย  ซึง่



การเข้าคา่ยครัง้นีเ้ป็น กิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์นีเ้ป็นอยา่งมาก ท่ีจะช่วยให้ ในการด าเนินชีวิตของ

ตนเองในอนาคต 

 

     
 

     
 

 
 

       
 



            
 

 
The Catholic Brother took some of our children to meet their extended families, 

grandparents and cousins etc, in their hometowns during this holiday. To help them not to 
forget, the warmth of family life, despite the fact that these distant family members are in no 
position to care for our children. This activity is very good development for our children’s future 
life.   

ช่วงปิดภาคเรียน บราเดอร์ท่ี ศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยองได้พาเด็กๆไปเยี่ยม 
ครอบครัว ญาติพี่น้อง ท่ีบ้านเกิดของเด็กบางละคน ทางศนูย์ของเราตระหนกัถึงเร่ืองความอบอุ่นในสถาบนั
ครอบครัวของเด็กๆ แม้วา่ญาติจะอยูไ่กลและไม่ได้เลีย้งดนู้องมาก็ตาม ซึง่กิจกรรมในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ใน
การพฒันาคณุภาพชีวิตของเด็กแตล่ะคนตอ่ไป 

 

   
 



   
 

            
 

 
Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 
Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 
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