
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

May 2014 

Dear Friends and Supporters,  

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

May 2014.  Throughout the holiday’s from school, our children had lots useful activities to do 

together with our visitors. In the middle of May, our children went back to study at school for 

new semester. We would like to say thank you to many different groups of kind people who 

came to visit and organize wonderful activities for our children all this month. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  เดก็ๆได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มากมายในช่วงปิดภาคเรียน และ

ในกลางเดือนนีเ้ด็กๆของเราทุกคนก็ได้เปิดภาคเรียนใหม่ และทางศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  

ระยอง ต้องขอขอบคณุผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านๆท่ีได้มาจดักิจกรรมสนกุสนานให้กบัพวกเราตลอดทัง้เดือน เรา

มาเร่ิมกนัเลยคะ่วา่ตลอดหนึง่เดือนท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีสนกุและต่ืนเต้นทํากนับ้าง 

 

 

On the 28th of April until the 3rd of May our center organized a summer camp for our 

children during their holiday. We called it the Life skill camp at Chanthaburi province. Our 

children learned how to live with other people and were able to solve unexpected problem. 

วนัท่ี 28  เมษายน ถึง 3  พฤษภาคม พ.ศ.2557 ศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดั

เข้าคา่ยภาคฤดรู้อนให้กบัเด็กๆท่ีอยู่ในการดแูลของศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  โดยใช้ช่ือ

วา่  “คา่ยทกัษะชีวิต”   โดยให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบักระกวนการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ  และการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 

    
 



    
 

 

On the 4th of May Khun Pom and her friends came to offer a special lunch for all the 

children at the center on the occasion of her birthday. After our children finished their lunch, the 

Amico Group, Mityon pattaya, Unlimit Contorl and Vespa Club came to organize the fun 

activities for our children and also donated useful items for The Camillian Social Center Rayong. 

Our children liked to sit on the classic motorbikes that they had ridden to the center on. Thank 

you all for your kindness. 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 คณุป้อมและเพ่ือนๆ เลีย้งอาหารกลางวนั  เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด  

และหลงัอาหารกลางวนัมีกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีคือ กลุม่Amico,มิตรยนต์พทัยา,อนัลิมิตคอนโทรลและกลุ่มเวสป้า  

ได้รวมตวักันมาร่วมทํากิจกรรมและบริจาคสิ่งของมากมายเช่นสิ่งของอปุโภคและบริโถค  เด็กของเราช่ืน

ชอบละสนกุสนานกบัการได้นัง่รถกบัพ่ีๆมากคะ่ จงึขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

         
 

https://www.facebook.com/csc.rayong


         
 

 

On the 6th of May our children went to the Just Berger's in Jomtien, Pattaya with the 

support from Jackalope Canadian golfing Group and the Jesters Care for Kids who are long 

time benefactors. That day our children great fun and enjoyed swimming in the pool together. 

Thank you very much for your kindness. More detail here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/jackalope-jeasters-just-berger2014.html 

วนัที 6  พฤษภาคม  พ.ศ.2557   เด็กๆ ท่ีอยู่ในความดแูลของศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  

ระยองได้มีโอกาสไปเล่นนํา้ และทานอาหารท่ีพทัยา โดยความใจดี จากกลุ่ม Jackalope และกลุ่มเพ่ือนๆ  

เด็กๆสนุกสนานสนานกับการเล่นนํา้ทะเลมากค่ะ จึงขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของท่านในครัง้นีด้้วยค่ะ/

ครับ 

 

   

 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalope-jeasters-just-berger2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalope-jeasters-just-berger2014.html


On the 10th of May at 5.30 pm, our children received good training from our Deacon 

(Brother Joey) in the topic of “virtue”. This was life skill training. 

วนัท่ี10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ17.30  น.  เดก็ๆท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซน

เตอร์  ระยอง ได้รับการอบรมจากบราเดอร์ โจอี ้ ในหวัข้อเร่ือง  “คณุธรรม”  เน่ืองจากอยากปลกูฝังให้เด็กมี

คณุธรรมจริยธรรมแลประพฤตปิฏิบตัตินในทางท่ีดี 

 

        

 

 

On the 13th of May some of elder children and members of The Camillian Social Center 

Rayong helped to pour a new concrete floors in front of kitchen building for our children to have 

a good area for exercising. Thank you very much for all helping. 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2557  เด็กโตบางคนและ สมาชิกศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  

ระยองได้ร่วมแรงร่วมใจกนัเทพืน้คอนกรีตใหม่ เพ่ือให้เด็กจะได้มีสถานท่ีออกกําลงักายท่ีดี  จึงขอขอบคณุ

ในความร่วมมือของทกุทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

        

 



On the 14th of May it was the first day of news semesters for our children at the center. 

They were very happy and quite exciting to be return to  their studies after such a long holiday 

from school about 2 months in total. 

วนัท่ี 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เปิดภาคเรียนวนัแรกของเด็กๆทกุคนท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  

เซนเตอร์  ระยอง เด็กๆจึงมีความสขุและต่ืนเต้น  กบัการไปเรียนหนงัสือในวนัแรกของเด็กๆหลงัจากท่ีหยดุ

เป็นเวลายาวนาน 2 เดือน 

 

        

 

  

On the 18th of May Ms. Ao and her family came to center to offer a special lunch for the 

members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of the birthday of Ms.Ao. We 

wish you happy birthday and God bless you all.  

In the afternoon, Ms. Mod and her friends came to teach the children how to paint cloth 

bags. Our children enjoyed painting with many styles. Thank you all for your kindness. 

วนัท่ี18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557   คณุโอ๋ หทยัชนตุต์ และครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั 

เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิดของคณุโอ ๋ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุทา่น ให้มีความสขุ  

และในช่วงบา่ยได้มีกลุ่มคณุมดและเพ่ือนๆได้มาทํากิจกรรมสอนเพ้นท์ถงุผ้าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน

ให้กบัเด็กๆ เด็กๆของเราสนุกสนานกบัการเพ้นท์ถงุผ้าเป็นรูปต่างๆ เราจึงขอขอบคณุในความใจดีของทุก

ทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong?ref=stream


         
 

         

 

 

On the 25th of May the SR Rayong Group came to offer the lunch and donated useful 

items for all the children at our center. Thank you all for your kindness.  

For our dinner, Ms. Narumol and her family came to offer a special dinner for the 

children of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of her birthday and we used 

this opportunity to organize the birthday party for the children who were born in this month. We 

would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 25  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  สมาชิกกลุ่ม SR Rayong ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัและบริจาค

สิ่งของท่ีจําเป็นให้กบัทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  

และในช่วงเย็นมีกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีคือคณุนฤมล  มาเลีย้งอาหารเย็นเน่ืองในวันคล้ายวนัเกิด  ทัง้นี ้

ทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ยังได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆท่ีเกิดในเดือน  

พฤษภาคมนีด้้วย ศนูย์ของเราจงึขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุทา่นในครัง้นีด้้วยครับ/คะ่ 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong


     

 

             

 

 

On the 31st of May it is the World No Smoking day. The Camillian Social Center Rayong 

organized the campaign of No Smoking to help all members realizing the danger of smoking. 

That day, our children participated in useful activities and exercised together. 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  เป็นวนังดสบูบหุร่ีโลก ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ได้จดัรณรงค์การงดสบูบหุร่ี เพ่ือให้สมาชิกศนูย์ฯทกุคนได้ตระหนกัถึงอนัตรายของการสบูบหุร่ี เด็กๆของเรา

ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และได้ออกกําลงักายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 

 

        

https://www.facebook.com/csc.rayong


        

 

 
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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