
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
October 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 October 2017. This month 
is a children’s holiday from school for ½ term. So they had enough time to welcome visitors and 
do activities with different groups including a communications workshop within the local society. 
They also had time to manage the revision of their school work for the rest of the semester. We 
would like to give all the visitors are sincere thanks for thinking of our children.  

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  
ประจ าเดือน  ตลุาคม พ.ศ. 2560 เดือนนีเ้ป็นชว่งปิดภาคเรียน แรกของเดก็ๆทัง้3 บ้าน ซึง่เดก็ของเรา มีเวลา
ในการต้อนรับและท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุม่ และท ากิจกรร มท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่ชมุชนใน
สงัคม  แตเ่ดก็ของเราก็สามารถ มีเวลาในการทบทวนบทเรียนส าหรับภาคเรียนใหมด้่วย ทางศนูย์ของเรา
ต้องขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีคดิถึงเดก็ของเราอยา่งเสมอ 
 

On the 1st of October a group of students from Rayong Polytechnic College came to 
organizing recreation activities for our children and gave consumer goods for the members of 
The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 



วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ.2560 กลุม่นกัศกึษาจากวิทยาลยัสารพดัชา่ง  ระยอง ได้มาจดักิจกรรมสนัทนา
การ ให้กบัเดก็ๆ  และบริจาคสิ่งของอปุโภคบริโภค  เพ่ือชว่ยเหลือทางศนูย์ฯ  ขอขอบพระคณุทกุทา่น

         
 

        
 

On the 9th of October Sulakana Sansawat (Som) was a student representative for her 
school to compete in an art competition between different schools in the same district at Map ta 
phut pan School. That day, she was competing in an art event and won first place. All of us here 
are so happy for her success and we hope she will use her skills in art for her life in the future 

วนัท่ี 9 ตลุาคม พ .ศ.2560 น้องส้มได้เป็นตวัแทนของโรงเรียนไปแขง่ขนัวาดรูป ระหวา่งโรงเรียน
ตา่งๆในอ าเภอเดียวกนัท่ีโรงเรียนมาบตาพดุพนัพิทยาคาร น้องของเรามีทกัษะและความสามารถท่ีดีในการ
วาดรูป และในการแขง่ขนัครัง้นีน้้อง ส้มของเราได้รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 มาครอง  สมาชิกท่ีศนูย์ทกุคนดี
ใจและหวงัวา่น้องส้มจะใช้ทกัษะในการวาดรูปนีเ้ป็นประโยน์กบัตวัเองในอนาคต 

 
 



On the 10th of October there was a group of kind people came to give Ice-cream for all 
the member of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of Im-Aem's birthday. We 
wish you and your family great happiness and health. Thank you all for your kindness.  

วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ.2560 วนัคล้ายวนัเกิดของน้องอิ่มเอม  โดยครอบครัวของน้องอิ่มเอมได้มา
เลีย้งไอศกรีมให้กบัเดก็ๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอให้น้องอิ่มเอมเป็นเดก็ท่ีนา่รักของ
คณุพอ่และคณุแม ่สขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป และขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่น 

 
 

On the 14th of October Ms. Ploy and her family came to organizing fun activities and 
donated consumer goods for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank 
you all for your kindness.  

The same evening, Khun Ooi and Khun Peam and their friends provided special food 
(Korean BBQ) for children at The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your 
kindness.  

วนัท่ี 14 ตลุาคม พ .ศ.2560 คณุพลอย และครอบครัว ได้มาจดักิจกรรมสนัทนาการ  และบริจาค
สิ่งของอปุโภคบริโภค เพ่ือชว่ยเหลือเดก็ๆ และผู้ ป่วยฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

ชว่งเย็นคณุอ้อย  คณุเปรม  และเพ่ือนๆ  เลีย้งหมกูระทะให้กบัเดก็ๆ  ในมือ้อาหารเย็น  
ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

        
 



        
 

        
 

On the 17th of October some boys from The CSC Rayong played football with other boys 
from Eastern Child welfare Protection Home on the occasion of a Friendship Match. This is 
considered good activity for getting our children’s healthy. Our girls were cheerleaders for the 
team. Most important we won. 

วนัท่ี 17 ตลุาคม พ .ศ.2560 เดก็ชายบางคนในความดแูลของศนูย์ เข้าร่วมการแขง่ขนัฟตุบอลเพื่อ
กระชบัไมตรีกบัเยาวชนชายสถานคุ้มครอง สวสัดภิาพเดก็จงัหวดัระยอง  ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ความแข็งแรงให้กบัเดก็ๆของเรา และเดก็ผู้หญิงของเราได้ร่วมกนัให้ก าลงัใจกบันกัฟตุบอลอยูข้่างสนาม  ซึง่
เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้เดก็ๆทีมของเราเป็นฝ่ายชนะ  

        
 



        
 

On the 19th of October it was off to lunch for all our children at the Toscana restaurant in 
Pattaya with support from Mr. Luca Marchetti who is the owner of The Italian Restaurant. Our 
children enjoyed having all the foods at the event and thank you for your kindness. See more 
details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/luca-rest-2017.html 

วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.2560 เดก็ทัง้ 3 บ้านดีใจมากท่ีไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้าน โทสกานา 
ท่ีพทัยา ซึง่ คณุลกูา มาเก็ตต ิ ชาวอิตาเล่ียน ซึง่เป็นเจ้าของ  เดก็ๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารในวนันีแ้ละ
ขอขอบคณุในความใจดีของคณุลกูาท่ีสนบัสนนุอาหารให้กบัเดก็ของเรา 

                
 

        
 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/luca-rest-2017.html


On the 20th of October our children did a community volunteer service, they started too 
collected the rubbish on the beach afterwards they played Thai Traditional Game together. In 
the afternoon, they went to Pala Temple to sweep the temple area, collecting rubbish and clean 
the toilets. Final this day, they returned to the beach and cooked food for dinner together. 

วนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ.2560 เดก็ทัง้ 3 บ้านท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม  ในชว่งเช้าเดก็ๆ
เร่ิมด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดท่ีหาดน า้รินและได้มีการเลน่กีฬาพื ้ นบ้าน  ชว่งบา่ยเดก็ๆร้วมกนัท า
ความสะอาดบริเวณลานวดัพลา เก็บขยะ ล้างห้องน า้  สิน้สดุกิจกรรมของวนันีเ้ดก็ๆ กลบัมา ท าอาหาร
รับประทานร่วมบนชายหาดในตอนเย็น 

        
 

        
 

         
 
 

 

 

 



          

On the 21st of October Khun Thunyaporn came to teach our children art for the second 
times. Our children can use this activity for their meditation and achieving better skills in art. We 
would like say thank you for your kindness 

วนัท่ี 21 ตลุาคม พ .ศ.2560 คณุธนัยพร  หรือคณุแอม  ได้มาจดักิจกรรมสอนวาดภาพระบายสีเป็น
ครัง้ท่ี 2 เพ่ือเป็นการฝึกให้เดก็ๆ  มีสมาธิ และ มีทกัษะในการวาดภาพ  ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีท่ีได้
เสียสละเวลามาสอนเดก็ๆ 

                         
 
 

On the 23rd of October there was a group of kind people coming to offer a light meal for 
member of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness.  

วนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ.2560 คณุวนั และกลุม่ใจถึงพึง่ได้  บ้านฉาง ได้มาเลีย้งอาหารวา่งให้กบัเดก็ๆ  
และผู้ ป่วยฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 



        
 

On the 28th of October our center organized family night activity for all children from 3 
homes to talk, sing songs and played games. We do this every month it is a good activity in a 
family relationship. At this time, we celebrated a birthday for Numwan who was born this month.  

วนัท่ี 28 ตลุาคม พ .ศ.2560 ทางศนูย์ฯ  ได้จดักิจกรรม  Family night ให้เดก็ทัง้ 3 บ้านได้พบปะ  
พดูคยุ  และท า กิจกรรมตา่งๆร่วมกนั  เดก็ท ากิจกรรมนี ้ เป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือเป็นการสานสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งพี่กบัน้อง  และสร้างความอบอุน่ในรูปแบบของครอบครัวมากย่ิงขึน้  นอกจากนีท้กุคนได้ร่วมฉลอง
วนัเกิดให้กบัน้องน า้หวานท่ีเกิดในเดือนนีด้้วย 

        
 

            

 



After all meals, our children manage their duties, some of children sweep the dining 
room and ground, other kids cleaned the table and the older children wash all dishes. These are 
good skill for living and useful experience for our children in their future when they reintegrated 
into society. 

หลงัอาหารทกุมือ้เดก็ๆของเราจะแบง่หน้าท่ีกนัท า อยา่งดี เดก็บางคนกวาดพืน้ห้องอาหาร บางคน
เช็ดโต๊ะอาหาร และเดก็ท่ีโตก็จะล้างจาน ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีดีและฝึกให้เดก็ๆของเรามีทกัษะในการใช้ด าเนิน
ชีวิตและเป็นประโยชน์ในอนาคตหลงัจากท่ีได้กกลบัสูส่งัคม. 

        
 

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

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


