
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
March 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 March 2017. Starting this 
month our children have a long holiday from school. They have enough time to do useful 
activities together and welcome many different groups of visitors. Right now, they are waiting for 
their final exam marks and hoping that they will be good. Next semester, they will move up a 
grade. Finally, all members of center would like to give our sincere thanks to all of you for 
visiting and donating useful items for our children and adult patients. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีก แล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  
ประจ าเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เดือนนีเ้ด็ก ๆเร่ิมปิดภาคเรียน ซึง่เด็กๆของเรามีเวลาท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกนัและมีเวลามากขึน้ในการต้อนรับแขกผู้ ใหญ่ใจดีหลายๆกลุม่ท่ีมาเยี่ยม ระหวา่งนีเ้ด็กๆของ
เราก าลงัรอผลการเรียนของตนเองและหวงัวา่ผลการเรียนของตนเองจะมีคะแนน ท่ีดี และเด็กๆจะได้เลือ่น
ชัน้เรียนท่ีสงูขึน้ในภาคเรียนใหม่  สดุท้ายนีส้มาชิกศนูย์ทกุคนต้องขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีมาเยี่ยม
และสนบัสนนุสิง่ของท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆและผู้ ป่วยทกุคนในศนูย์  
 

On the 4th of March all the children were very happy to welcome Mr. Didier Moly who is 
the Chief Executive of The Les amis de l'Orphelinat de Pattaya de Rayong. He has visited our 
center annually for many years and all us in the center would like to give him our sincere thanks 
for helping. At the same time, Mr. Aong-art and Phubpung came to provide lunch and organized 



activities for all the members in the center on the occasion of Mr. Aong-art’s birthday. Our 
children enjoyed the dancing, music and doing all the fun activities at the event. Thank you very 
much for all your kindness and we wish that Mr. Aong-art success and good health continues. 

วนัท่ี 4 มีนาคม พ .ศ 2560 เด็กๆมีความสขุมากท่ีได้ต้อนรับ คณุ คณุดิดิเยร์่  โมลี่ ซึง่เป็นผู้บริหาร
จากองค์กรช่วยเหลอืเด็กก าพร้า  ณ ประเทศฝร่ังเศส  ท่ีมาเยี่ยมศนูย์ของเราเป็นประจ าทกุปี  สมาชิกของ
ศนูย์ทกุคนต้องขอบคณุในความเหลอืจากองค์กรนนี ้  และในเวลาเดียวกนัคณุองอาจและคณุพลบัพลงึ 
ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั และจดักิจกรรมสนัทนาการ โดยมีพี่ๆ นกัดนตรีมาให้ความสนกุสนาน เน่ืองใน
โอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคณุองอาจ เด็กๆสนกุสนานกบัการเต้น  ฟังเพลงเพราะๆ และท ากิจกรรมร่วมกบั
พี่ๆทกุทา่น ขอขอบคณุทกุทา่นและขอให้คณุองอาจแระสบความเสร็จในชีวิตและมีสขุภาพแข็งแรงตลอดไป 

        
 

        
 

 

On the 5th of March our children were invited to a party at Stone House in Walking Street 
Pattaya, over the last seven years the party was held at the Rolling Live Bar, however this year 
the venue has been changed because renovation work. Our children very much enjoyed the 
activities singing and dancing. More details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/stonehouse-2017.html  

วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ 2560 เด็กๆ ได้รับเชิญ ให้ไปรับประทานทานอาหารวา่งที่ Stone’s House, 
Walking Street Pattaya ซึง่เม่ือ 7 ปีท่ีผา่นมาได้มีการจดัปาร์ตีเ้พื่อช่วยเหลอืเด็กๆของเราที่ Rolling Live 

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


Bar แตปี่นีไ้ด้เปลีย่นสถานท่ีจดังานเพราะได้เปลีย่นรุปแบบของงาน  เด็กๆสนกุสนานกบักิจกรรม ร้องเพลง  
เลน่ เต้น ร า 

   
 

On the 6th of March The Camillian Social Center Rayong organized a birthday party for 
our catholic priest (our director) combined with 6 children who were all born this month. At the 
event, many kind people brought many deferent foods for all our members. May god bless our 
director and children and let them all enjoy good health and happiness. 

วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ 2560 ศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานวนัคล้ายวนัเกิด
ให้กบัผู้อ านวยการ บาทหลวงชยัศกัด์ิ หรือคณุพอ่เตา่ พร้อมกบัเด็กๆท่ีเกิดนในเดือนนี ้  ภายในงานมีผู้ใหญ่
ใจดี สนบัสนนุอาหารเย็นมาให้เป็นจ านวนมาก ขอพระเป็นเจ้าอวยพรคณุพอ่และเด็กๆ ให้มีสขุภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

     
 

 

On the 11th of March there was a group of kind people who came to offer many snacks 
and organized fun activities for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank 
you all for your kindness. 

วนัท่ี 11 มีนาคม พ .ศ 2560 คริสตจกัรเอ็น เคาเตอร์ บ้านฉาง ได้มาแจกขนม และท ากิจกรรม
สนัทนาการให้กบัเด็กๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 



        
 

 

 

On the 19th of March Ms. Papitchayanat and her family came to provide lunch for all the 
members of The Camillian Social Center Rayong and organize a nails painting activate for our 
children. Thank you all for your kindness. In the afternoon, Ms. Chairat and her family and 
friends came to provide a light meal for members of The Camillian Social Center Rayong. Thank 
you all for your kindness. 

วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ 2560 คณุปพิชญ์ชญาณฐั และครอบครัวได้มา เลีย้งอาหารกลางวนัให้กบั
สมาชิกคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และท ากิจกรรมเพ้นท์เลบ็ให้กบัเด็กๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่น
มากคะ่ช่วงบา่ยคณุชยัรัตน์ พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ ได้มาเลีย้งอาหารวา่งให้กบัสมาชิกคามิลเลยีน โซ
เชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

        
 

         
       

 



Tuesday the 28th of March all our children very much enjoyed swimming and having 
lunch at Just Burgers in Jomtien. Thank you so much to Justin for organizing this fun activity for 
our children. See more detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2017.html 

วนัองัคาร ท่ี 28 มีนาคม  พ .ศ 2560  เด็กๆมีความสขุมากท่ีได้ไปเลน่น า้และรับประทานอาหาร
กลางวนัท่ี Just Burgers เด็กๆ สนกุสนานกบัการ เลน่น า้ และรับประทานอาหาร dกลางวนั ท่ี Just Burger 
ขอขอบพระคณุคณุจสัตินท่ีจดักิจกรรมสนกุๆให้กบัเด็กของเรา 

                       
 

        
 

  

On the 29th of March After Ice and Ooi graduated from primary school. That day, they 
went to enroll for the new semester at secondary school. 

วนัท่ี 29 มีนาคม  พ .ศ 2560 หลงัจาก น้องไอซ์และน้องออยจบการศกึษาจากโรงเรียนชัน้
ประถมศกึษาแล้ว วนันีน้้องๆทัง้สองได้ไปสมคัรเรียนตอ่ในชัน้มถัธยมศึกษาเพื่อจะเรียนในภาคเรียนหน้า 

   

http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2017.html


Our children have lots of useful activities to do and practice many living skills including 
cooking, cleaning and music instruments etc. 

ตลอดระยะเวลาปิดเทอมในเดือนนี ้เด็กๆของเรามีกิจกรรมที่มีประโยชน์ท ามากมายท า พร้อมทัง้
เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆในการด ารงชีวิต เช่น การท าอาหาร การท าความสะอาด และ เรียนรู้ในเร่ืองดนตรี เป็น
ต้น 

   
 

    
 

 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 
Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 


