
 
 
 

Newsletter from The Camillian Social Center Rayong of September 2015 
 

 

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 September 2015. This 

month our children were hard at work with all the activities from school and revising their lessons 

before their final test at the end of the month, they all hope to get good marks. Apart from all the 

activities concerning school they were very busy with activities with the visitors to our center. 

Many different groups came to organized fun activities for our children and also donated 

consumer goods for the center.  

สวสัดีครับทกุทา่นกลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก ประจําเดือน กนัยายน 

พ.ศ. 2558 เดือนนีเ้ดก็ๆของเราก็ตัง้ใจอา่นหนงัเสือกนัอย่างขยนัขนัแข็ง เพ่ือจะได้ทําคะแนนท่ีดีในการสอบ

ชว่งปลายเดือนนี ้ถึงแม้ว่าเด็กจะยุ่งเร่ืองการเรียนแต่เด็กของเรามีความสขุมากๆท่ีได้ต้อนรับผู้ ใหญ่ใจดีทกุ

ทา่นท่ีมาเย่ียมและจดักิจกรรมสนกุให้กบัเด็กๆ พร้อมทัง้ยงัช่วยเหลือศนูย์ของเราอย่างตอ่เน่ือง ขอขอบคณุ

ในความใจดีของทกุๆทา่น เราไปดกูนัวา่เดก็ๆของเราสนกุสนานกบักิจกรมอยา่งไรกนับ้าง 

 

 

On the 5th of September the catholic Sister’s and students came to visit and do activities 

with our children, also helping them with their homework. Thank you for visiting and organizing 

activities for us. 

 



วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2558 ได้มีซิสเตอร์คณะรักกางเขนมาเย่ียมเดก็ๆ ร่วมทํากิจกรรมและได้สละ

เวลามาสอนหนงัสือเดก็ๆ ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของท่านด้วย 

 

         
 

 

  On the 6th of September our children from all three sites under The Camillian Social 

Center Rayong were invited by The Jester Care for Kids to The Jester Fair at the Regent 

International School, Pattaya. Our children enjoyed playing with all the attractions and were very 

happy to take part in all the activities at the event. That day, the CSC Band named: Pathong 

Band played music for the crowd, other children performed Thai Traditional Dance on stage for 

all people to enjoy. Older children sold drinks, souvenir and handicrafts. Thank you to all the 

kind people at The Jesters Care for Kids for their support year in year out.  

  วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2558  เด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับเชิญให้ไปร่วม

สนกุในงาน Jester Care for Kids 2015, Charity Drive เด็กๆได้เล่นเกมส์ตา่งๆ อย่างสนกุสนาน ตาม

ความชอบ และยงัมีการแสดงของเดก็ๆ ท่ีนําไปมอบให้ทกุคนในงานได้ดกูนัอีก ในชดุการแสดงตวัก็ไทยใจก็

ไทย ยงัไม่หมดสําหรับกิจกรรมท่ีพวกเด็กๆ ได้นําไปในงาน คือวงดนตรี ซึ่งเป็นวงท่ีพวกๆเด็กได้รวมตวักัน 

ในศนูย์ คือ วงปลาทอง และเดก็โตยงัได้นําสินค้าไปขายในงานคือ นํา้ป่ันโคลา นํา้มะนาว ของท่ีระลึก และ 

งานฝีมือท่ีทําจากฝีมือผู้ ป่วยในศูนย์ ฯลฯ  ไว้วางจําหน่ายในงานอีกด้วย ต้องขอขอคุณทุกท่านๆท่ีได้

ชว่ยเหลือสนบัสนนุและให้เดก็ๆได้ไปร่วมงานสนกุๆอยา่งนีเ้ป็นประจําทกุปี 



           
 

          
 

          
 

 

On the 13th of September after lunch, our center organized a birthday party for 3 of our 

children, they are Not 2, Fern 2 from the Children’s Home and Chat from Independent Living. 

They are organized together because they were all born this month. At the same time, we 

celebrated the birthday for Mr. Marco Palestrini who is our head volunteer. Besides, our children 

were very happy to welcome Mr. Norman who has been a benefactor for many years. We 

wished them all happiness on their birthday. 



At 3 pm, a big group of from Ducati Pattaya arrived on the annual Ducati Charity run to 

help our children at the center. They brought with them consumer goods and donations to help 

with all the activities of our center. That day, our children were very happy to see many big 

Ducati Motorbikes and enjoyed a brief thrill ride up the quiet side street. Thank you very much 

for all your kindness it gave our children a thrilling day. More details here http://www.hiv-aids-

kids.org/event/pattaya-ducati-2015.html 

วนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2558 หลงัอาหารเท่ียงได้มีการจดังานวนัคล้ายวนัเกิดสําหรับเด็กๆ ท่ีเกิด

ในเดือนกนัยายน และยงัมีวนัคล้ายวนัเกิดของคณุมาร์โค อาสาสมคัรชาวอิตาลี และเด็กๆมีความสขุมากท่ี

ได้ต้อนรับคณุนอร์แมน ซึ่งท่านเป็นผู้ มีพระคณุกับศนูย์ของเรามาเป็นเวลานาน วนันีท้่านได้มาร่วมฉลอง

งานวนัเกิดให้กบัเดก็ๆของเราด้วย0 ขอให้มีความสขุมากๆ ในตลอดปีและตอ่ๆไป 

เวลาบาย 3 โมงเย็น ได้มีกลุ่มดคูาติ พทัยา ได้มาเย่ียมศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ได้มาทํากิจกรรมและมอบความต่ืนเต้นให้กบัเด็กๆ และโดยนําเอาเคร่ืองอปุโภค-บริโภคและเงินมาบริจาค

เพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยและเด็กกําพร้าท่ีดําเนินชีวิตร่วมกับเอชไอวี งานการกุศลครัง้นีจ้ัดโดยโชว์รูมดคูาต ิ

พัทยา บรรดาสิงห์นักบิดเหล่านีไ้ด้นําความสุขมาให้แก่เด็กๆ โดยการให้เด็กๆ มีโอกาสได้ลองนั่งบน

อานบิก๊ไบค์และโลดแลน่ไปบนท้องถนน พวกเราขอขอบพระคณุท่ีทกุทา่นมาสร้างรอยยิม้ให้กบัเราพร้อมทัง้

ความมีนํา้ใจดีของทกุทา่นครับ/คะ่ 
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On the 20th of September, it was The World Youth’s Day. The Camillian Social Center 

Rayong organized activities in the local community to help others. Our children went out to help 

a poor family in the local area to build them a new roof. Just in time for the rainy season. They 

were very happy to do this useful activity together. 

วนัท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2558  เป็นวนัเยาวชนแห่งชาติ ทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง ได้จดักิจกรรมจิตอาสาสําหรับเยาวชนของศนูย์คามิลเลียนฯ ในวนัท่ี 19-20 กนัยายน ได้ไปร่วมกัน

เปล่ียนหลงัคาให้กบัครอบครัวคนยากจนในชุมชนบ้านฉางในช่วงฤดฝูนช่วงนี ้เด็กๆมีความสขุมากท่ีได้ทํา

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนัแก่สงัคม 

 

      
 

         
 



                    
 

 
 

 

On the 26th of September the musicians of CRA Music Club and staffs from Purac 

(Thailand Co., Ltd) came to visit the Garden of Eden and organized musical activities for all 

patients in the PCU (Palliative Care Unit) to enjoy. That day, CSC Band also joined to play music 

with the visitors.  All children and patients very much enjoyed the day and we all hope to see 

them again. 

วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2558 ได้มีกลุม่ CRA Music Club และบริษัท พรูแร็ค (ประเทศไทย จํากดั) 

ได้มาทําจดักิจกรรมดนตรี ให้กบัเดก็ๆและผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นบ้านสวนเอเดนได้ฟัง วนันัน้วงปลาทองของศนูย์เรา

ก็ได้ร่วมเล่นดนตรีกบัแขกท่ีมาเย่ียม เพ่ือสร้างความสนกุสนาน ณ สวนเอเดน เด็กๆและผู้ ป่วยท่ีสวนเอเดน

ช่ืนชอบและอยากให้มาจดักิจกรรมดีๆแบบนีอี้ก   



           
 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

     E-mail:cscrayon@loxinfo.co.th 


