
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

April 2014 

Dear friends and supporters,  

Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s Home for 

April 2014. All the children had lots of useful activities to do for the society on their holiday from 

school.  Besides, we would like to say thank you to many groups of kind people who came to 

organize and supported our center.  We can see all exciting activities of our children all month. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557  เด็กๆได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มากมายในช่วงปิดเทอม และต้อง

ขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นๆท่ีได้มาจดักิจกรรมสนกุสนานให้กบัพวกเราตลอดทัง้เดือน เรามาเร่ิมกนัเลย

คะ่วา่ตลอดหนึง่เดือนท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง 

 

 

On the 6th of April Khun Pattama and her family came to offer special lunch for all the 

members of center on the occasion of her birthday. Thank you for her kindness and we wish her 

be happy and strong. 

วนัท่ี 6  เมษายน  พ.ศ. 2557   คณุปัทมา  ศรีสง่า (คณุบุ๋ม) และครอบครัว เลีย้งอาหารกลางวนั 

เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด  จงึขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 

 

On the 7th of April our children were enjoyed very much many special foods for our lunch 

with the support from Khun Deaugjai and her family on the occasion of Deaugjai’s birthday. 

Thank you for your kindness. 



 วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2557  เดก็ๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายท่ีคณุดวงใจ  และครอบครัวได้

นํามาเลีย้งมือ้กลางวนัเน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิดของคณุดวงใจ  จงึขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุทา่นใน

ครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 

 

On the 8th of March the younger ones of center were very happy and quite exciting to 

receive lots of small bicycles for children who are under six years old from kind people.  Thank 

you very much for your kindness.  

วนัท่ี 8 เมษายนพ.ศ. 2557  เด็กๆของเรามีความสขุมากท่ีได้และต่ืนเต้นมากท่ีได้รับจกัรยานสาม

ล้อสําหรับเด็กเล็กท่ีเร่ิมหัดข่ีจักรยานท่ีมีอายุต่ํากว่า 6 ปี จากการสนบัสนุนจากคุณ ยุวมาน พรมมิจิตร์  

พร้อมครอบครัว  ขอขอบคณุมากในความใจดีของทกุท่าน 

 

 

 
 

 



On the 13th of April our children attended the Holy Mass of Palm Sunday at the center, 

it’s important ceremony in Catholicism. And this day was also Songkran Day, our center 

organized wonderful activities for all members of center to do together. We began by respecting 

the eldest people with water after that our children had very much fun and played games 

together. In the evening we had dinner and enjoyed seeing lots of performances. Besides, we 

used this opportunity to organized birthday party for Chamavee or Puna who was born this 

month. We wish her be happy. More detail here http://www.hiv-aids-

kids.org/event/songkran2014.html 

วนัท่ี 13  เมษายน  พ.ศ. 2557  เด็กๆได้รวมมิสซาเน่ืองในวนัอาทิตย์ใบลาน  ซึ่งวนัสําคญัเก่ียวกบั

ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค  ซึ่งมีความเช่ือถือกนัมายาวนานว่าพระองค์  ได้รับการถือสินอด

อาหารเป็นเวลานาน 40  วนั  เพ่ือใช้ไถ่โทษบาปแทนมนษุย์  ทางศนูย์จึงให้ความสําคญักบัพิธีกรรมนีเ้ป็น

อย่างมาก และในวนันีซ้ึ่งเป็นวนัสงกรานต์ของไทยทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  จึงได้

จดักิจกรรมวนัสงกรานต์ขึน้  เพ่ือได้รดนํา้ดําหวัผู้ ใหญ่  เพ่ือขอพรและยงัได้จดักิจกรรมกระชบัทางไมตรีขึน้

และมีกิจกรรมท่ีสนกุสนานและเกมส์ตา่งให้เด็กๆของเราได้สนกุสนานในวนันัน้ ช่วงเย็นเราได้จดังานร่ืนเริง

เดก็ทกุคนรับประทานอาหาร่วมกนัและมีการแสดงตา่งๆมากมาย เราได้ใช้โอกาสนีจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็ก

ท่ีศนูย์ท่ีเกิดในเดือนนีคื้อ น้องปนูา ขอให้น้องมีความสขุมากๆนะคะ 
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On the 14th of April our children were very active cleaning the area at the center where 

we organized Songkran’s activitys the day before. 

วนัท่ี 14 เมษายน  พ.ศ. 2557  หลงัจากเสร็จงานกิจกรรมวนังกรานต์ เดก็ๆชว่ยเก็บทําความ

สะอาดพืน้ท่ีให้เรียบร้อย เด็กๆมีความกระตือรือร้นท่ีได้ชว่ยงานท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  



 

        
 

 

On the 17th of April in the morning, our children attended Holy Thursday Mass in the 

chapel at the center. After it was finished, some of children took a special English class with a 

Thai volunteer who is an English teacher at the Garden International School, Banchang. Thank 

you for teaching us. 

วนัท่ี17  เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันพฤหสัศกัดิ์สิทธ์ิ  ซึ่งทางศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซน

เตอร์  ระยอง  ก็ได้เห็นถึงความสําคญัท่ีสืบเน่ืองมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  ซึ่งได้เป็นวนัท่ีพระเยซูเจ้า  ได้

ล้างเท้าให้กบัอคัรสาวกทัง้12  คน  หลงัจากมิสซาเสร็จ ครูแบงค์  หรือท่ีเด็กท่ีรู้จกัคือ  ครูซุปเปอร์แมน  ท่ี

เป็นอาสามัครมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กของเราท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  จึง

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 



         
 

 

On the 18th of April it was Good Friday. Our children attended Holy Mass in the chapel at 

the center.  

วนัท่ี18  เมษายน พ.ศ. 2557  วนัศกุร์ศกัดิ์สิทธ์ิ  ซึ่งเป็นวนัท่ีระลึกถึงการรับทรมานทางไม้กางเข็น

ของพระองค์หรือเรียกว่าเหตกุารณ์เกิดขึน้กบัพระเยซูเจ้า  ทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง 

จงึได้มีการสวดภาวนาเพ่ือระลกึถึงเหตกุราณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้กบัพระองค์ 

 

         
 

 

On the 20th of April it was Easter Day. All the teenagers attended Holy Mass in the 

chapel at the center. We were very happy doing together in the Sacrament ceremony. 

 วนัท่ี 20  เมษายน พ.ศ. 2557   อาทิตย์ปัสกาหรือวา่วนัอีสเตอร์  ซึ่งเป็นวนัท่ีพระเยซูเจ้า  ได้ถือศีล

อดเนือ้  อดอาหาร  เป็นเวลา 40  วนั 40 คืน   เพ่ือเป็นการทําบญุให้ทานกบัคนยากไร้  ซึ่งพวกราท่ีศนูย์คา

มิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง  มีความสขุมากได้ร่วมทํามิสซาในพิธีกรรมอนัศกัดิ์สิทธ์ิในครัง้ด้วยคะ่/

ครับ 

 



         
 

 

On the 21st of April all the children and educators of our center had good training with a 

nutritionist from Rayong Hospital in the topic “How to take care of their health with food”  

วนัท่ี 21  เมษายน พ.ศ. 2557 เด็กๆและคณุครูท่ีศนูย์คามิเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดั

อบรมเก่ี
ี
ยวกบัหลกัโภชนาการ  กินอย่างไรให้หนมีูสขุภาพท่ีดีและแข็งแรงไม่เส่ียงตอ่โรคภยัไข้เจ็บ  ซึ่งใน

การอบรมครัง้นีจ้งึได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลระยองมาเป็นผู้แนะนํา 

 

     
 

 

On the 22nd of April it was a World Environment Day.  Our children had good activity 

doing with an English teacher (Krue Bank), we participated by collecting garbage on the beach 

not far from our center. We were very happy to do a good thing for the society. 

วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2557  ซึ่งเป็นวนัอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก  จึงมีครูแบงค์(ครูอุนตร้าแมน)  

ได้จดักิจกรรมให้กบัเดก็ๆ  โดยการพาเดก็ๆไปเก็บขยะท่ีหาดพลา  เดก็ๆมีความความสขุมากท่ีได้ทําความดี

เพ่ือสงัคม 

 



           
 

 

On the 24th of April the center organized good activity for children who are interested in 

being a hair dresser.  They practiced with real situation how to cut hair and wash the hair, etc. 

They received good suggestion from a lady educator at the center. We hope they will bring all 

useful knowledge to help them for their future. 

วนัท่ี 24  เมษายนพ.ศ. 2557  ทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้มีแนวความคิด

ท่ีจะเสริมสร้างทกัษะอาชีพให้กบัน้องๆ  ท่ีสนใจทางด้านการเสริมสวย  จึงได้จดัเตรียมอปุกรณ์ให้กบัน้องๆ

และยงัมีครูเป็นท่ีคอยให้คําปรึกษาแก่เดก็ๆ  ซึง่หวงัวา่จะเป็นผลดีกบัน้องๆในอนาคต       

  

           
 

 

 On the 25th of April The Camillian Social Center Rayong combined the National Health 

Security Office in Rayong Province to make the children healthy and strong. This takes place 

every Friday, our children must have good food and correct with the nutrition. They started to 

cook a vegetable salad together for taking care of their health. 

วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีกิจกรรมดีๆเพ่ือดแูล

สขุภาพเด็กๆของเราซึ่งได้ร่วมมือกบัสํานกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 

https://www.google.co.th/url?q=http://www.nhso.go.th/eng/&sa=U&ei=GKNtU7zrCZCtkgWJiYCIBg&ved=0CCYQFjAB&usg=AFQjCNESAd-fod2aarve9OWtIzkCGhazpQ
https://www.google.co.th/url?q=http://www.nhso.go.th/eng/&sa=U&ei=GKNtU7zrCZCtkgWJiYCIBg&ved=0CCYQFjAB&usg=AFQjCNESAd-fod2aarve9OWtIzkCGhazpQ
https://www.google.co.th/url?q=http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx&sa=U&ei=GKNtU7zrCZCtkgWJiYCIBg&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNEvmF2ITEt3tWDAkHUgWsTvUaHZYA


เพ่ือต้องการให้เด็กของเรามีสุขภาพแข็งแรง และทุกวันศุกร์ของสปัดาห์ เด็กๆของเราก็จะได้รับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย  โดยวนันีเ้ร่ิมจากสลดัผกัเพ่ือสขุภาพ  ซึง่มือ้นีจ้ะเป็นฝีมือของน้องๆหนูๆ เอง 

 

     
 

 

On the 29th of April Khun Siriporn and her family came to offer a dinner for all the 

children at the center before Khun Siriporn came back from aboard. We hope she has good 

flight back over seas and thank you for your kindness. 

วนัท่ี 29 เมษายนพ.ศ. 2557 คุณศิริพรและครอบครัว เลีย้งอาหารเย็น  เน่ืองจากคุณศิริพร  จะ

เดนิทางกลบัตา่งประเทศ  ขอให้คณุศิริพรเดินทางกลบัโดยปลอดภยัและขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีงานของ

ทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 

 

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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