
Newsletter from The Camillian Children’s Home  

November 2014  

Dear Friends and Supporters,  

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

November 2014.  This month, our children returned to school and they were very happy to see 

their friend after the holiday. They had lots of jobs and other activities from school to take care of 

but they are good at separating their time with their work.  All month, the visitors came to visit 

our center and organize activities for our children, as well as donating useful item for our center. 

Thank you for all your kindness.    

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เดือนนีเ้ดก็ๆก็ได้เปิดเทอมและเจอกบัเพ่ือนท่ีโรงเรียนและมีกิจกรรม

ทัง้ท่ีโรงเรียนละท่ีศนูย์ เด็กของเราสามารถแบง่เวลาเร่ืองการเรียนและกิจกรรมท่ีศนูย์ได้เป็นอย่างดี ตลอด

ทัง้เดือนผู้ ใหญ่ใจดีได้มาเย่ียมศูนย์และจัดกิจกรรมให้เด็กๆของเราพร้อมทัง้บริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค

ให้กบัศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองของเรา ขอบคณุในความใจดีของทกุท่านท่ีได้สนบัสนนุศนูย์

ของเรามาโดยตลอด เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่วา่ตลอดหนึ่งเดือนท่ีผ่านมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีน่าต่ืนเต้น  และ

เป็นความทรงจําดีๆแก่กนัและกนันะคะ่ 

 

 

On the 1st of November the junior children attended a lecture about how to take care of 

their teeth from the elder brothers, and they will brush their teeth everyday after meals. We hope 

they will have good teeth for a long time. 

วันท่ี 1พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  เด็กเล็กท่ีศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง ได้เร่ิม

กิจกรรมการแปรงฟัน  โดยได้รับการสอนจากพ่ีๆท่ีโตกว่า  เพ่ือปลกูฝังในการรักษาความสะอาดในช่องปาก

ของตวัเอง  หวงัวา่กิจกรรมนีจ้ะสามารถลดการฟันผขุองน้องๆได้เป็นอยา่งดีคะ่/ครับ 

 

      



 

 

On the 3rd of November our center organized the Catholic ceremony in front of our 

Stupor near the children’ home to remember those patients who were cared for by our center 

and passed away during past year. 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นวนัระลึกถึงผู้ ป่วยท่ีล่วงลบั ทัง้นีท้างศนูย์คามิลลียน  โซเชียล  

เซนเตอร์  ระยอง  ได้มอบพิธีบูชาขอบพระคณุ  ให้แก่ดวงวิญญาณท่ีล่วงลบัไปแล้วทัง้ผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความ

ดแูลของศนูย์ฯ  และดวงวิญญาณท่ีไร้มีญาตทิกุดวง  ขอให้เขาสูค่ต ิ

 

     
 

 

On the 6th of November it was Loi Krathong’s Day. Our children organized the Krathongs and 

decorated them with lots of flowers (they are made from a banana tree and banana leave). They were 

very happy to float the Krathongs together in water of the fish pool at our center and hope their life 

will good for the future. 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  วนันีซ้ึ่งเป็นวนัลอยกระทงตามประเพณีไทย ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ เด็กๆของเราแต่ละคนต่างตกแต่งกระทงของตนเองอย่างสวยงาม และเด็กๆมีความสุขมากท่ีได้ลอย

กระทงร่วมกนัท่ีสระนํา้ท่ีศนูย์ของเราเพ่ือเป็นสิริมงคลตอ่ตนเอง 

 



     
 

 

On the 8th of November the center organized Health Activity’s for all the members to do together 

to help take care of their health; our children enjoyed playing sports which they like. Our 

children were tired but they were happy to do this activity together to help with their health. วนัท่ี 

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้จดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ ซึ่งเด็ก

ของเราได้ร่วมเลน่กีฬาหลายชนิด เพ่ือดแูลสขุภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เด็กๆเหน็ดเหน่ือยกบัการ

ออกกําลงักายแตก็่มีความสขุกบักีฬาท่ีได้เลน่กีฬท่ีตนเองชอบ และยงัทําสขุภาพแข็งแรงอีกด้วย 

 

         
 

 

On the 13th of November after dinner, our center organized the birthday party for the 

children who were all born this month and on this day we had one of our benefactors join the 

party. We wish all of them happiness and strength. 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  หลงัอาหารเย็นศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้จดั

งานเลีย้งวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆ ท่ีเกิดในเดือนพฤศจิกายนนี ้ขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงนะคะ่/ครับ 

 



     
 

 

On the 15th -16th of November a group of students from Kasetsart university came to 

organized fun activities for our children.  Our children very much enjoyed playing and were 

happy with all the activities. They also had the opportunity to attend a seminar on the topic of 

“how to do deal with their self-discipline” with a priest (Father Joey). Our children would like to 

say thank you to the kind students and good seminar from our Catholic priest. 

วนัท่ี 15-16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  กลุม่นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรี

ราชา  ได้มาร่วมจดักิจกรรมให้กบัเดก็ๆท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เดก็ๆมีความสขุกบั

กิจกรรมท่ีพ่ีๆได้มอบให้กบัเด็กๆทกุๆกิจกรรม  ส่วนชว่งเย็นทัง้พ่ีๆนกัศกึษาและเดก็ๆท่ียงัได้มีโอกาสเข้ารับ

การอบรมกบัคณุพอ่โจอี ้ ในเร่ืองระเบียบวินยัในตวัเอง  ทัง้นีจ้งึขอขอบพระคณุทกุทา่นไมว่า่จะเป็นพ่ี

นกัศกึษาหรือคณุพอ่ท่ีได้มอบความสขุและความรู้ให้กบัเดก็ๆคะ่/ครับ 

 

            
 

 

On the 17th of November Kittiya or Ice won 2nd prize at the school aerobic dance 

competition, she was competing with other students from other schools in the same district 

where she studies. Other children helped to clean our center in the morning and participated in 



cooking a special light meal in the afternoon. They were very happy to have good activities to 

do during their holiday from school. 

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   น้องไอซ์ซึ่งได้เป็นตวัแทนของโรงเรียนชากลกูหญ้า  ได้เข้าร่วม

การแข่งขนัวิชาการ การเต้น แอโรบิค ได้รับรางวลัอนัดบัท่ี 2  ของเขต  ส่วนเด็กคนอ่ืนช่วงเช้าได้มีการทํา

ความสะอาดตามบริเวณบ้านของตวัเองเช่นการตดัหญ้า  การถอนหญ้า  เด็กๆได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง

ดี  นอกนัน้ยงัไมพ่อชว่งบา่ยเดก็ๆได้แสดงฝีมือในการทําอาหารวา่งเพ่ือรับประทานกนั  เด็กๆความสขุมากท่ี

ได้ทํากิจกรรมร่วมกนัในวนัหยดุคะ่/ครับ 

 

    
 

         
 

 

On the 19th of November in the morning, our children helped to clean the toy machines 

and other places around the center. Then in the afternoon, they participated in cooking a Thai 

light meal, which they enjoyed eating very much. 

วันท่ี 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ช่วงเช้าเด็กๆร่วมกันทําความสะอาดเคร่ืองเล่นและสถานท่ี

รอบๆศูนย์ด้วย ส่วนช่วงบ่ายยงัมีอาหารพิเศษจากฝีมือของเด็กเองคือกล้วยทอด  ซึ่งเด็กๆเอร็ดอร่อยกับ

อาหารวา่งท่ีร่วมกนัทําในวนันีเ้ป็นอย่างมากคะ่/ครับ 

 



   
 

   
 

 

On the 23rd of November a group of students from Burapa’s university, Chonburi 

Province came to organize fun activities for our children at the center and also they donated lots 

of books for our center. Thank you very much for your kindness. 

วนัท่ี 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบุรี ได้มาจดักิจกรรม

ให้กบัเดก็ๆ ท่ีอยูใ่นความดแูลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยเป็นกิจกรรมสนัทนาการในช่วง

เช้า และชว่งบา่ยๆ พ่ีๆ ได้มาจดัมมุหนงัสือสําหรับเด็กๆ โดยพ่ีๆ ได้ขอรับบริจาคหนงัสือนิทานมาให้กบัทาง

ศนูย์และมอบหนงัสือให้กบัเด็กๆของเรา ขอขอบพระคณุคณะนกัศกึษา และผู้ปกครองทกุท่านท่ีมีส่วนร่วม

ให้กิจกรรมในครัง้นีสํ้าเร็จไปได้ด้วยดี 

 



 
 

                 
 

 

On the 29th -30th of November teachers and students from the nursing  faculty at the 

Siam University, Bangkok came to visit and organized wonderful activities, and also took our 

children to do the beach, it’s not far from the center. Our children had great fun and liked all 

activities that they organized and hope they will come to visit us again next year. 

That day in the afternoon, the Rukchangnanai Group came to organize entertaining 

activities and gave gifts to our children. They also donated money to help all activities of our 

center. We would like to say thank you for your kindness. 

วนัท่ี 29-30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ตวัแทนนกัศกึษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลยัสยาม คณะ

พยาบาล ได้มาเย่ียมเด็กๆ และผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดแูลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และยงั

จดักิจกรรมสนุกสนานสําหรับเด็กๆ ท่ีศูนย์และพาไปทํากิจกรรมท่ีทะเล หาดนํา้ริน หวงัว่าในโอกาสหน้า

เดก็ๆ จะได้มีกิจกรรมดีๆ เชน่นีอี้ก ขอขอบพระคณุทกุทา่น0  



วนัเดียวกันตอนบ่าย กลุ่มรักช้างนะนาย ได้มาบริจาคของและทํากิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็ก 

และยงัได้ร่วมสมทบทนุเพ่ือชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยภายในศนูย์ ขอขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งย่ิง 

 

     
 

      
      

 

 

All month, our children had a good opportunity to develop their English from two English’s 

teachers who often come to teach our children after school. Thank you very much for your kindness. 

ตลอดทัง้เดือน  ช่วงเย็นน้องๆท่ีศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้รับโอกาสเป็นพิเศษ  

เน่ืองจากได้มีครูชาวตา่งชาติคือ  Mr.Mike แลครูแบงค์   ท่ีเรารู้จกักันดีมาสอนภาษาองักฤษเพิ่มให้กบัน้องๆจึง

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของครูทัง้สองทา่นด้วยคะ่/ครับ 

 



     
 

 

Camillian Social Center Rayong  
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