
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
September 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 September 2017. Our 
children had their final test in the first term. They had to prepare their lessons as other children 
took a specials class after school. They all hope to have good marks. However they still have to 
manage their time for their chores after school. Along with all that they still managed to find the 
time to spend with many visitors and take part in activities with them that they most enjoyed over 
the weekends. Kind people also brought many consumer goods and everyday necessaries for 
our children that are useful. We would like to give you our sincere thanks for your help. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  
ประจําเดือน  กนัยายน พ.ศ. 2560 เดก็ๆของเรามีการสอบภาคเรียนแรกในเดือนนี ้เดก็ๆเตรียมตวัเพ่ือการ
สอบเป็นอยา่งดีและเดก็บางคนก็เรียนเสริมหลงัเลิกเรียน เดก็ๆหวงัวา่จะได้คะแนนท่ีดีจากการสอบในครัง้นี ้
พร้อมทัง้จดัสรรเวลาในการทําหน้าท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี หลงัเลิกเรียนและและใน ชว่งวนัหยดุในวนัเสาร์
และวนัอาทิตย์เดก็ๆสนกุสนานกบัการทํากิจกรรมร่วมกบัแขกผู้ใหญ่ใจดีหลาย กลุม่ และทา่นได้ทํากิจกรรม
พร้อมด้วยบริจาคเคร่ืองอปุโภคบริโภคซึง่เป็นประโยชน์กบัเดก็ๆเป็นอยา่งมาก สมาชิกของศนูย์ทกุคนต้อง
ขอบคณุในความใจดีของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 
 

 
 



วนัท่ี 2 กนัยายน พ .ศ. 2560 บริษัท วชัร มารีน จํากดั และ บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย ) จํากดั 
(Jeakleaw Scooter, Thai Bikers, เสือสยาม) ได้มามอบสิ่งของเพื่อชว่ยเหลือเดก็กําพร้า  และผู้ ป่วยฯ  ท่ีอยู่
ในความดแูลของทางศนูย์ฯ  เดก็ๆของเราดีใจท่ีได้เจอพ่ีๆและสนกุสนานกบัการนัง่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซต์
ของพี่ๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

On the 2nd of September many groups of kind people from different companies got 
together and rode their Scooters to visit our center and donated useful items. Our kids were very 
happy to meet all the Scooter guys and girls and enjoyed sitting behind them on their Scooters 
outside the center. 
 

        
 

 

วนัท่ี 3 กนัยายน พ .ศ. 2560 คณุ รอน สมอล ชาวอเมริกนัได้พาเดก็ไปเท่ียวเลน่สวนสนกุท่ี ฮาร์
เบอร์  ช๊อปปิงค์ มอล พทัยา เดก็ๆสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่มากมาย พร้อมทัง้เอร็ด อร่อยกบัอาหารอีกด้วย 
ต้องขอขอบคณุในความใจดีของคณุ รอน สมอล เป็นอยา่งมาก 

On the 3rd of September 2017 Mr. Ron Small from the United States took the children 
from The Camillian Social Center Rayong to an amusement park within the Harbour Shopping 
Mall in Pattaya. Our children enjoyed playing with the many toy machines there. Thank you very 
much your kindness. More details here http://www.hiv-aids-kids.org/event/RONSMALL2017.html 
 

           

http://www.hiv-aids-kids.org/event/RONSMALL2017.html


            
 

 

วนัท่ี 11 กนัยายน พ .ศ. 2560 น้องแฮมและน้องชมพู่  พร้อมด้วยครอบครัว  ได้มาเลีย้งอาหาร
กลางวนัให้กบัสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด  ขอพระเจ้าอวย
พรให้ทกุทา่นมีความสขุ สขุภาพแข็งแรงตลอดไป ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

ในชว่งบา่ยคณุผานิต และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารวา่ง ให้กบัเดก็ๆ  และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูล
ของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

On the 11th of September Ham and Champoo with their family came to provide lunch for 
the members of The Camillian Social Center Social Rayong on the occasion of their birthdays. 
We hope that you will always be happy and healthy. Thank you all for your kindness. 

Another group on that afternoon, Ms.Panitt and friends came with a light meal for all the 
member of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 
 

        
 

 

วนัท่ี 17 กนัยายน พ .ศ. 2560 คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดักิจกรรมเดนิวิ่งการกศุล  
Run for Kids #2 วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพ่ือระดมทนุชว่ยเหลือเดก็กําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์  และ
ชว่ยเหลือผู้ ป่วยฯ  ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ  ซึง่ทางศนูย์มีถ้วยรางวลัและรางวลัตา่งๆให้กบัผู้ เข้า
แขง่ขนั และเดก็ๆก็ได้เต้นบนเวทีเพ่ือขอบคณุทกุทา่น ทางศนูย์ของเราต้องขอขอบคณุนกัวิ่งแขง่และ
ผู้ เก่ียวข้องท่ีทําให้งานนีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 



On the 17th of September The Camillian Social Center Rayong organized a Charity Run 
for the second year in the name of (Run for Kids 2). We organized this event to help all the HIV 
patients and HIV children who are affected by HIV/AIDS that we care for. There were many 
trophies and awards for the competitors, and our children gave some displays of Exercise 
Dancing as thanks for the great effort. Great Thanks to all the competitors and people who 
helped to put this event together it was a great success. More details here http://www.hiv-aids-
kids.org/event/fun-run-2017.html 
 

        
 

                       
 

        
 

 

วนัท่ี 24 กนัยายน พ .ศ. 2560 คา่ยสานสายใย  ชมุชนเพ่ือนสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ได้มาจดักิจกรรมสนัทนาการ และเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบัเดก็กําพร้า  และผู้ ป่วยฯ  ท่ีอยูใ่นความดแูลของ
ทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

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


On the 24th of September there was a group of kind people came to organizing fun 
activities and provided lunch for all the members of The Camillian Social center Rayong. Thank 
you all for your kindness. 
 

                        
 

               
 

        
 

 

วนัท่ี 29 กนัยายน พ .ศ. 2560 ทางศนูย์ฯ  ได้จดังานแสดง ความยินดีกบัพระสงฆ์ใหมค่ณะคามิ
ลเลียน คือบาทหลวงภริูนทร์  ศรา วาปีโส ซึง่ทา่นเคยมาเป็นบราเดอร์และชว่ยงานท่ีศนูย์ เรา เดก็ๆของเรา
ร่วมมิสซาครัง้แรกกบัคณุพอ่คนใหม ่ภายในงานมีผู้ใหญ่ใจดีนําอาหารมาเลีย้งมากมาย  อาทิ ก๋วยเตี๋ยวและ
ขนมกยุชา่ย  จาก คณุสนีุย์ ปอเป๊ียะทอด  จาก คณุนฤมล  บวัลอยและเต้าฮวยนมสด  จาก คณุวนิดา 
นํา้อดัลม และข้าวหลาม จาก คณุก่ิงดาวและเพ่ือนๆ  เนือ้ไก่ จาก โรงไก่กายาสิทธ์ิ  และทางศนูย์ใช้โอกาสนี ้
จดังานวนัคล้ายวนัเกิดของเดก็ๆ ท่ีเกิดในเดือนกนัยายน  เดก็ๆของเราเอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายในวนันี ้  
ขอขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่ง 



On the 29th of September, our center organized a party for to congratulate a newly 
ordained catholic priest who spent a year here while a postulant. All our children attended his 
first mass in the chapel at our center. At the event, many different groups of kind people brought 
many types of food. At the same time, we used this opportunity to celebrate the birthday for 
children who were all born this month. Our children enjoyed having many different types of 
foods and we all thank you for your kindness. 
 

        
 

        
 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ .ศ. 2560 คณุธนัยพร  ได้มาทํากิจกรรมสอนเดก็ๆ  วาดรูประบายสี  โดยใช้สีนํา้ 
เพ่ือฝึกสมาธิให้กบัเดก็ๆ ขอขอบพระคณุคณุธนัยพรเป็นอยา่งยิ่ง 

On the 30th of September Khun Tunyaporn came to teach skills in drawing and painting 
with watercolor, plus activity to help our children enjoy meditation. Thank you for your kindness. 
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