
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

June 2014 

Dear friends and supporters,  

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

June 2014. All the children were very happy to receive a visit from many different groups, who 

organized fun activities for our children and donated consumer goods for our center.  Although, 

our children have lots of activities they can remain responsible their chores after school. Finally, 

we would like to say thank you to all the groups for all your kindness.  

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เด็กๆของเราก็ได้รับความอบอุ่นจากผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านท่ีได้มาเย่ียม 

และจัดกิจกรรมพร้อมทัง้ยงัสนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่เด็กๆของเราอีกด้วย เด็กๆดีใจมากท่ีได้ทํา

กิจกรรมร่วมกับผู้ ใหญ่ใจดีท่ีศนูย์ แม้ว่าเด็กๆจะมีกิจกรรมทํามากมายท่ีศนูย์แต่เด็กๆของเราก็รับผิดชอบ

ตามสิ่งท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางศนูย์ของเราต้องขอขอบคณุผู้ ใหญ่ใจดีทกุท่านๆ เรา

มาเร่ิมกนัเลยคะ่วา่ตลอดหนึง่เดือนท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นกนับ้าง 

 

 

On the 1st of June in the afternoon, the children of The Camillian Social Center Rayong 

went to Namrin beach with the students from the Regent International School Pattaya, one of the 

activities of the day was to clean the beach by collecting all rubbish on the beach. This activity 

made our children feel as though they were being a valuable asset to the society. Thank you to 

Regent School for all your kindness. More here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-

beach-day-out-2014.html 

วนัท่ี 1 มิถนุายน  พ.ศ. 2557 ช่วงบา่ย เด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้เดินทาง

ไปยงัหาดนํา้ริน บ้านฉางพร้อมกบันกัเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ พทัยา เพ่ือทําความสะอาดชายหาด

โดยการเก็บขยะ กิจกรรมนีไ้ด้ช่วยให้เด็กๆ รู้สึกว่าเป็นคนท่ีมีคณุคา่ในสงัคม จึงขอขอบพระคณุในนํา้ใจดี

ของน้องๆและคณุครูในครัง้นีด้้วย 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong?ref=stream
http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/regent-beach-day-out-2014.html


           
 

   
 

 

On the 14th of June the center organized an activity (Food for health) for all our members 

to attend together.  At the event, we competed to make good healthily food, the children very 

much enjoyed the contest.  

วนัท่ี 14  มิถนุายน  พ.ศ. 2557  ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดักิจกรรมอาหาร

เพ่ือสขุภาพ เพ่ือส่งเสริมในด้านสขุภาพให้กบัพนกังาน ผู้ ป่วย และเด็กๆ ภายในศนูย์ฯ บรรยากาศภายใน

งานเต็มไปด้วยความสนกุสนานจากการแข่งกนัทําอาหารเมนสูขุภาพ โดยเด็กของเราได้ช่วยและฝึกหดัใน

การทําอาหารในครัง้นีอ้ยา่งขยนัขนัแข็ง 

 



          

         

 

 

On the 15th of June Captain Luca Marchetti of The Toscana Restaurant on the beach 

road Pattaya and Gianni Favro of The Gianni, one of the most renowned Italian Restaurant in 

Bangkok took our children to a wonderful lunch at The Toscana Restaurant on Pattaya Beach 

Road. You can see more here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-italian-job-2014.html 

In the evening, when our children returned to center, they took a special English class 

with a teacher from the Garden International School, Bangchang. 

วนัท่ี 15  มิถนุายน  พ.ศ. 2557  คณุลกูา มาร์เก็ตติ เจ้าของร้านอาหารทอสกานา พทัยา และคณุ

จาน่ี ฟาโวร ได้เชิญเดก็ๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไปทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารของ

เขา พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทุกท่านครับ/คะ่ ช่วงเย็นเด็กได้เรียนรู้คําศพัท์ภาษาองักฤษกับ

คณุครูแบงค์เพิ่มเตมิ   เพ่ือเตรียมตวัเข้าสูโ่ลกอาเซียน 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-italian-job-2014.html


         

 

         

 

         

 

 

On the 22nd of June the staffs of Isuzu came to offer a special lunch for all the members 

of The Camillian Social Center Rayong. Thank you and God bless you all. At the same time, the 

students of St, Louis University, Bangkok came to organize fun activities for our children at The 

Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 

https://www.facebook.com/csc.rayong
https://www.facebook.com/csc.rayong


วนัท่ี 22  มิถนุายน  พ.ศ. 2557  พนกังานบริษัท อีซูซุ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั ให้กบัสมาชิกคามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  และในขณะเดียวกนัมีนกัศกึษาจากวิทยาลยั

เซนต์หลยุส์ ได้มาจดักิจกรรมให้กบัเดก็ๆ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุพ่ีๆทกุทา่น    

 

         
 

         

 

  

 On the 28th of June our center organized an activity about how to campaigned against 

the use of illegal drugs. That day, all the members of the center were able to learn about the 

dangers from drugs misuse and then they played sport together. 

In the afternoon, the members of Khon Ruk Dee came to donate many consumer goods 

for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 

 วนัท่ี 28  มิถนุายน  พ.ศ. 2557  ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร์ ระยอง ได้จดักิจกรรม

สําหรับสมาชิก รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพตดิ มีการแบง่กลุ่มเพ่ือศกึษาเก่ียวกบัอนัตรายของยาเสพติด และร่วม

แขง่ขนักีฬา  

และในช่วงบา่ยมีกลุ่มชมรม  ค.คนรักดีเลีย้งอาหารกลางวนั  จึงขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีทุกท่าน

ในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

https://www.facebook.com/csc.rayong


 

        

         

 

 

On the 29th of June in the morning Ms. Wimol, Mr. Chaoalit and family came to offer 

breakfast for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you very much for 

your kindness.  

At our children’s Lunch time, the members of the Omyim Group came to offer lunch for 

all of our members at The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness.  

  After lunch, The Camillian Social Center Rayong organizing a birthday party for 2 

children (Nong Lord and Nong Ploy). We wish both of them a happy birthday and God bless.  

At 4 pm, some of the children at our center went to attend activities at “Play & Learn” 

This activity was very useful for our children about how to make interesting activities and 

express themselves. We will keep many good ideas from this activity to use for the next time. 

https://www.facebook.com/csc.rayong
https://www.facebook.com/csc.rayong
https://www.facebook.com/csc.rayong


วนัท่ี 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  คณุวิมล  ลือศกัดิ์สวสัดิ์  เลีย้งอาหารมือ้เช้าเป็นข้าวต้มหม ู   จึง

ขอขอบพระคณุกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยคะ่/ครับ   

สําหรับอาหารเท่ียง กลุ่มพ่ีๆจากกลุ่ม อมยิม้ ได้สนบัสนนุอาหารเท่ียงแก่สมาชิกท่ีศนูย์หลงัอาหาร

เท่ียงทางศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ยังได้จัดงานวันเกิดให้กับเด็ก 2 คนท่ีเกิดเดือน

มิถนุายนด้วย คือมีน้องหลอดและน้องพลอย  ขอให้น้องๆมีความสขุ  สขุภาพแข็งแรง    

 ช่วงเย็นเวลา16.00  น  มีเด็กๆบางส่วนได้ไปร่วมดกิูจกรรม Play&Learn เพ่ือเป็นแนวทางในการ

กิจกรรมของบ้านเราและสง่เสริมให้เดก็ๆมีความกล้าท่ีจะแสดงออก 

 

           

 

                   

          

    



   

          

 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480   Fax 038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 
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