
Newsletter from The Camillian social Center Rayong  

March 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 March 2016. This month is 

the start of the children’s school holidays. They have more time for activities with the many 

different groups of visitors. Other than activities the older ones are doing useful activities 

including helping with the center’s jobs and some of them work in part-time jobs to earn a little 

money.  Our children were very happy to do activities with kind people and we give our sincere 

thanks for visiting and helping our center. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสาํหรับจดหมาย ขา่วบ้านเด็ก  

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เดือนนีเ้ป็นเดือน แหง่การเร่ิมต้นปิดภ าคเรียนของเด็กๆทัง้ 3 บ้านท่ีอยูใ่น

การดแูลของศนูย์ เด็กๆ  เด็กๆของเราได้มีเวลาเยอะขึน้ในการทํากิจกรรมกบัผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุม่ 

นอกเหนือจากนัน้เด็กๆได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์คือการช่วยเหลอืงานของศนูย์ และ เด็กโตบางคนก็ได้

ไปทํางานเพ่ือหารายได้ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนอีกด้วย เด็กๆของเราดีใจและสนกุสนานกบัการทํากิจกรรม

ร่วมกบัผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่น และขอขอบคณุท่ีสนบัสนนุเคร่ืองอุปโภคบริโภคและช่วยเหลอืศนูย์ของเรามาโดย

ตลอด  

 
 

On the 5th of March, our center organized the birthday party for Fr. Chaisak Thaisonthi 

(Tao) who is our director combined with six children here; they are Plug, Cha-aem, Golf, 

Tonkow, Bab and Pangkung. On that day we had many children’s performances in cerebration 

at the event and we wish that they are all happy and always in good health. 

วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดังานฉลองวนัคล้ายวนั

เกิดให้กบัคณุพอ่เตา่ ซึง่เป็นผู้ อํานวยการ และจดัวนัคล้ายวนัเกิดให้กบัเด็กๆ ท่ีเกิดในเดือนมีนาคมนีร่้วมกนั 

ซึง่ในงานได้มีกิจกรรมการแสดงสนกุจากเด็กๆ ขอให้คณุพอ่และเด็กของเรามีสขุภาพท่ีแข็งแรงตลอดไป 



       

         
 

 

 

 

On the evening of March 10, Mrs. Wallapha Tagliapietra, the wife of Mr. Gianmario 

Tagliapietra came to offer a special dinner for the members of The Camillian Social Center 

Rayong in the memory of Mr. Gianmario who passed away 3 years ago.  

At the same time, the family of Mr. Prawit and Mr. Ong-Art brought some food as part of 

this dinner. We would like to give them all our sincere thanks for their kindness. 

ช่วงเย็นวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณุวลัภา  และครอบครัว  ได้มาเลีย้งอาหารเย็น  เพ่ือระลกึถึง

คณุมาริโอ้ หนึง่ในผู้ มีพระคณุของศนูย์ฯ ท่ีได้เสยีชีวิตไปแล้ว  และทกุๆ  ปี คณุวลัภาจะมาเยี่ยมพวกเราเพ่ือ

เป็นการระลกึถึงความดีของคณุมาริโอ้ 

และในวนัเดียวกนั ครอบครัวของคณุประวิทย์ และคณุองอาจ ได้นําอาหารมาเย็นสมทบ  เพ่ือเลีย้ง

เด็กๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ 

 



        
 
 

On the 8th of March our center welcomed Pornpawit Suriya or Nai who is a newest child 

to live with us here at The Camillian Social Center Rayong. 

5วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ 2559 ได้ต้อนรับสมาชิกคนใหม่ช่ือเด็กชายพรภวิษย์ สริุยะ (น้องนาย) เข้ามา

เป็นสมาชิกคนหนึง่ในบ้านคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
 

 
 

 

 

On the afternoon of March 14, Mr. Andrew Scadding: CEO of Thai Children's Trust, 

England came to visit The Camillian Social Center Rayong for the last time as CEO because he 

will retire this year, he was accompanied by the new CEO: Mr. Adrian Hatch together with a 

group from TCT. We hope TCT will continue their support of The Camillian Social Center 

Rayong. And we would like to give our sincere thanks for the kindness of Mr. Andrew for 

everything that he has done for us over years. 

ช่วงบา่ยวนัท่ี  14 มีนาคม  คณุ Andrew Scadding ผู้บริหารจากองค์กร  Thai Children's Trust 

ประเทศองักฤษ  ได้เดินทางมาเยี่ยมศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เป็นครัง้สดุท้ายก่อนท่ีจะ



เกษียณ  พร้อมกนันีไ้ด้นําผู้บริหารคนใหม่มาเยี่ยมศนูย์ฯ  ด้วยคือ  คณุ Adrian Hatch พร้อมคณะ  พวกเรา

ขอขอบพระคณุคณุ Andrew สาํหรับสิง่ท่ีเขาได้กระทําตลอดหลายปีท่ีผา่นมา  และหวงัวา่องค์กร  TCT จะ

สนบัสนนุการดําเนินงานของคามิลเลยีนฯ ตลอดไป 
 

         
 

                       

 

 

On the 20th of March, it was Palm Sunday. All members of our center and Catholic 

visitors participated in Mass to remember that Jesus Christ entered Jerusalem in preparation for 

the Jewish Passover. 

วนัท่ี 20 มีนาคม  พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นวนั อาทิตย์ใบลาน  สมาชิกในศนูย์เและผู้ใหญ่ใจดีท่ีเป็น

คาทอลกิได้ร่วมกนั มิสซาแหใ่บลาน ท่ีศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองเพ่ือ5ระลกึถึงเหตกุารณ์ท่ีไป 5

รับเสด็จพระเยซูเจ้าครัง้ท่ีพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็อยา่งสงา่เพ่ือเตรียมสาํหรับเทศกาลปัสกา 

 

       
 



 
 

 

On the 24 of March, Mr. Didier Moly who is the Chief Executive of The Les amis de 

l'Orphelinat de Pattaya de Rayong came to visit The Camillian Social Center Rayong. We would 

like to give our sincere thanks to Les amis de l'Orphelinat de Pattaya de Rayong for their 

monthly support of our center. 

วนัท่ี 24 มีนาคม  พ.ศ. 2559 คณุดิดิเยร์่  โมลี ่ซึง่เป็นผู้บริหาร จากองค์กรช่วยเหลอืเด็กกําพร้า  ณ 

ประเทศฝร่ังเศสได้เดินทางมาเยี่ยมศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  พวกเราขอขอบพระคณุ

สาํหรับองค์กรนีท่ี้ได้สนบัสนนุกิจกรรมของศนูย์คามิลเลยีนฯ เร่ือยมา 

 

        
 

 

 

On the 27th of March our children attended the holy Passover Mass in the chapel at our 

center. Then our priest gave them a boiled egg that it a symbol for starting new thing in life. 

วนัท่ี 27 มีนาคม  พ.ศ. 2559 เด็กๆได้ร่วมมิชซาใน วนัอาทิตย์เป็นวนัฉลองปัสกา  ซึง่เป็นวนัท่ีพระ

เยซู ได้ทรงกลบัคืนชีพ ทางศนูย์ฯ มีการแจกไขต้่มให้กบัทกุๆ คน เป็นสญัลกัษณ์แหง่การเร่ิมต้นใหม่ 

 

        
 

 

On the 28th of March the children of The Camillian Social Center Rayong had a special 

day because Ms. Marileine from France who comes every year to visit us, and she sponsored 



our children to have a day out at SuanSon beach. The children were very happy on this special 

occasion. After the beach our children went to SuanSon Paragon Green Resort for swimming in 

the pool. We would like to give our sincere thanks for the kindness of Ms. Marileine and Mrs. 

Kung the owner of SuanSon Paragon Green Resort. See more details here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/marie-day-out-2016.html 

วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆ ศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์  ระยอง  เป็นวนัพิเศษสาํหรับ

เด็กๆ เพราะคณุมารีย์แลนด์ ซึง่ได้มาเยี่ยมศนูย์ทกุปีได้พาเด็กๆ ไปเท่ียวหาดสวนสน เด็กๆ มีความสขุมากๆ  

หลงัจากนัน้ เด็กๆ ก็ได้ไปเลน่นํา้ท่ีสวนสน พารากอน กรีน รีสอร์ท พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของคณุ

มารีย์แลนด์และคณุกุ้ งเจ้าของสวนสนพารากอน กรีนรีสอร์ทด้วยครับ/คะ่ 
 

        
 

        
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2016.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/marie-day-out-2016.html


 
 

 

On the 29th of March Mr. Tibo and Mr. Jereme with family who are our supporters came 

to visit the children in the center and stayed to have lunch with us. Thank you for visiting and 

helping our center. 

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณุติโบ คณุเจรามี และครอบครัวซึง่เป็นผู้สนบัสนนุศนูย์ของเราจาก

ประเทศฝร่ังได้มาเยี่ยมเด็กๆและร่วมรับประทานอาหารเท่ียงกบัเด็กๆของเรา พร้อมทัง้เยี่ยมชมศนูย์ของเรา

ด้วย 
 

 
 

 



Every Saturday, some of the children will study a special English class with a teacher 

from Philippine, she teaches English at the Assumption School near the center. Thank you for 

your kindness. 

ทกุๆวนัเสาร์ เด็กๆของเราบางคนจะเรียนภาษาองักฤษเสริมกบัอาจารย์ชาวพิลปิินส์ท่ีสอนนกัเรียน

ในโรงเรียนอสัสมัชญั ระยอง ซึง่อยูใ่กล้กบัศนูย์ของเรา เราต้องขอขอบคุณในความใจดีของคณุครูมาก 
 

 
 

 

For this year, all the members of the center would like to say Congratulation to 10 

children who graduated from secondary school and vocational school, they included: Kaew, 

Em, Beam 2, Noot, Fie, Tak, Fern 1, Numwan, Mee and Ou. So a big thank you all who support 

us with out who’s help this would not happen. 

สาํหรับปีนีเ้ราต้องขอแสดงความยินดีกบั เด็กของเราทัง้ 8 คน ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์คามิ

ลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์  ระยอง  ซึง่เด็กได้รับใบประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) เป็นท่ีเรียบร้อย ทัง้หมด 4 

คน และจบมธัถยมศกึษาต้นต้น 4 คน ทางศนูย์ฯ  ขอขอบพระคณุทา่นผู้ใหญ่ใจบุญทกุทา่นท่ีมีนํา้ใจงาม

ช่วยเหลอืให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในทางการศกึษา  
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