
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

September 2014 

Dear friends and supporters,  

 

Hello everybody welcome to the new newsletter from the Camillian Children’s Home for 

September 2014. Our children were very active in revising their lessons and asking the teachers 

to explain lessons that they don’t understand. They will have a test at the end of October. At the 

center they had activities with the visitors, and some of the activities took places outside. They 

always enjoy activities when they come along.  We would like to say thank you to all the visitors 

who provided a welcome break for our children. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  กันยายน พ.ศ. 2557 เด็กๆมีสอบกลางภาคในช่วงเวลาสิน้เดือนนี  ้เด็กๆของเราทบทวน

หนงัสืออย่างขะมกัเขม้นก่อนสอบ และรวมกลุ่มกนัทบทวนหนงัสือและถามผู้ดแูลเม่ือไม่เข้าใจในบทเรียน 

และตลอดทัง้เดือนเดก็ๆของเราก็ได้สนกุสนานกบัการทํากิจกรรมท่ีศนูย์และนอกศนูย์กบัผู้ ใหญ่ใจดี เราต้อง

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีมาเย่ียมและจดักิจกรรมให้กบัเดก็ๆของเรา เรามาดกูนัว่าเด็กๆของเราทํากิจกรรมอะไร

กนับ้างคะ 

 

 

On the 6th of September a group of kind people came to offer dinner for our children on 

the occasion of Khun Yosita’s birthday. After our children finished their dinner, they went out to 

see a Monkey Show at The Golden City Hotel in Rayong which was organized by a mind-service 

group. This event has been organized to raise money for the reconstruction of the roof over the 

children's house. Our children were very excited to see the shows put on by the monkey’s and 

they though that the monkey’s where very cleaver. We would like to give our sincere thanks for 

all your kindness. 

วนัท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2557  ช่วงเย็นมีผู้ ใหญ่ใจบุญคือคุณโยษิตา  เลีย้งอาหารเย็นเน่ืองในวัน

คล้ายวนัเกิด  หลงัจากท่ีได้ทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว  เด็กๆยงัได้รับโอกาสพิเศษซึ่งไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนคือ  

มี  กลุ่มจิตอาสาได้จดักิจกรรมละครลิงการกุศล เพ่ือนํารายได้จากการขายบตัรมาเป็นทุนในการซ่อม

หลงัคาท่ีอยู่อาศยัสําหรับเด็กๆ และผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดแูลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดย

ภายในงานมีการแสดงละครลิง เด็กๆต่ืนเต้นกับการแสดงและความแสนรู้ของลิงมากๆ ขอขอบพระคณุ



ผู้ ใหญ่ใจดีซึ่งจดักิจกรรมดีๆ แบบนีใ้ห้กบัทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆ ทางเราต้อง

ขอขอบคณุความใจดีของทกุๆท่าน 

 

        
 

         
 

                 

 

 

On the 7th of September The Jesters Care for Kids group invited all the children from The 

Camillian Social Center Rayong to join the fun activities in the Jesters Care for Kids Fair that they 



hold each year to raise money to help our center. Our children were very happy to play the 

games and enjoyed doing all activities that day. Thank you very much for your kindness. See 

more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html 

วนัท่ี 7  กนัยายน พ.ศ. 2557   ช่วงเช้าเด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับเชิญ

ให้ไปร่วมงานการกศุล Jesters Charity Drive ประจําปี 2014 เด็กๆ ตา่งสนกุสนานกบัเร่ืองเล่นมากมาย

และมีความสขุมากๆกบัทกุกิจกรรมในวนันี ้ขอขอบพระคณุองค์กร Jesters Care for Kids และอีกหลายๆ 

องค์กรท่ีได้ร่วมกันจัดงานครัง้นีข้ึน้มา สามารถดูรายละเอียดได้ตามเว็ปไซต์นี ้http://www.hiv-aids-

kids.org/event/jester-fair-2014.html 

 

     
 

     

 

 

On the 13th of September after dinner, our center organized the birthday party for two 

children and two volunteers at our center who born this month.  We hope that they are happy 

and in good health. 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html


วนัท่ี13 กนัยายน พ.ศ. 2557 หลงัอาหารเย็นศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดัให้มี

งานเลีย้งฉลองวนัคล้ายวนัเกิดสําหรับเด็กๆ ท่ีเกิดในเดือนกนัยายน ซึง่รวมถึงอาสาสมคัรสองคนคือ คณุ

มาร์โก พาเลสตรินีและคณุจิมม่ีด้วย ขอให้มีความสขุมากๆครับ/คะ่ 

 

     

 

 

In the afternoon of the 14th of September, The Novotel hotel Rayong Rim Pae Resort  

invited some of the children to play in the playground at the hotel. Thank you to Khun Benjamin 

who is a co-manager of the hotel that organized the fun activities for our children.  The older 

children didn’t go, as they were helping the teachers to give haircut and administer medicated 

shampoo for the children who have problems with their hair. 

วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2557 ชว่งบา่ยเด็กๆ บางคนของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ได้รับเชิญให้ไปเลน่สนกุ ณ สนามเดก็เลน่โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท โดยการติดตอ่ของคณุรีนา่ โบเนอร์ 

ผู้ มีอปุการะของศนูย์ฯ พร้อมกบัผู้ชว่ยผู้จดัการของโรงแรมโนโวเทล คณุ เบญจมิน ดปูองท์ (3EN BD-Prod) 

พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุทา่นครับ/คะ่  และเดก็ของเราบางคนท่ีอยูท่ี่ศนูย์ เดก็โตก็ได้ชว่ย 

ตดัผม และสระผมให้กบัน้องๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีเหาได้ 

 



   

   

         

 

 

On the 19th of September after dinner, some of our older children participated in a 

seminar on:  How to analyze the problems. This project received support from the National 

Health Security Office, and they will do it every Friday night. 

วนัท่ี19  กันยายน  พ.ศ. 2557  ช่วงเย็นหลงัจากท่ีรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อย  เด็กๆ

บางสว่นได้เข้าร่วมอบรม  ในหวัข้อเร่ือง  การคิดวิเคราะห์ปัญหา  ซึ่งเป็นโครงการสนบัสนนุจาก สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต(ิสปสช.) ซึง่การอบรมนีจ้ะเกิดขึน้ทกุวนัศกุร์ของสปัดาห์ 
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On the 20th of September saw the arrival of many motorcycle groups included: The SL 

Biker Group, The AT Biker Group Bangkok, The DDR Biker Group Rayong and the ISNT Biker 

Group Pattaya and friends. Who brought with them many consumer items and very large Teddy 

Bears as gifts for our Children. While they were here they also had a whip-round and donated 

money to help with our expenses. Thank you very much for giving us great fun and we hope you 

will do again soon. More detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html 

วนัท่ี 20 กนัยายน  พ.ศ. 2557 มีหลายกลุม่ของผู้กบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ได้มาบริจาคของและเงินสด 

และยงัพาเดก็ๆ และสมาชิกคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง นัง่ซ้อนท้ายรถพ่ีๆ ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่

ใจดีทกุๆ ทา่น ท่ีมามอบความสขุให้กบัพวกเรา หวงัวา่ในโอกาสหน้าเดก็ๆ จะได้รับโอกาสดีๆ เชน่นีอี้ก

ครัง้ http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html 

 

     

 

 

On the 28th of September The Ducati Pattaya Group came with donations to support our 

children for the third year. Then they took the children on their Ducati motor bikes for a ride 

around center. Thank you for everything. See more here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/pattaya-ducati-2014.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/DDR2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2014.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattaya-ducati-2014.html


วนัท่ี 28  กนัยายน  พ.ศ. 2557  ช่วงบา่ยกลุ่มรถดคูาติ (Mr.Dennis Norman Ablett-Ms.Rose, 

Mr.Vincent Messina - Aurora Manufacturing, Ducati Pattaya, คณุอภิศกัดิ์ มลูสระดู,่ คณุธนิก จฑุาว

ราราษฏร์) และสมาชิกทา่นอ่ืนๆ ได้รวมกลุ่มกนัมาเพ่ือพาเด็กๆ ข่ีดคูาติออกไปภายนอกศนูย์ ซึ่งถกูใจเด็กๆ 

ท่ีชอบความเร็วเป็นอย่างมาก และยงัมีการโชว์มอเตอร์ไซค์วิบาก อีกทัง้ยงัได้รวบรวมเงินบริจาคอีกจํานวน

หนึ่ง เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิ ตามวตัถปุระสงค์ ขอขอบพระคณุพ่ีๆ ทกุท่านท่ีได้ร่วมทําให้

เกิดโครงการดีๆ แบบนีข้ึน้ ขอพระเจ้าอวยพร และตอบแทนนํา้ใจดีของท่าน สามารถดขู้อมลูจากเว็ปไซต์

นี ้http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html 

 

 

  

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jester-fair-2014.html


 

Twice weekly after school, our children will take a special English class with two 

teachers who are teaching at the International School. Thank you very much for your kindness. 

 ชว่งเย็นเด็กๆท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้รับโอกาสพิเศษจากคณุครู Mike 

O'Neil และ ครูแบงค์ (ซุปเปอร์แมน)  มาสอนภาษาองักฤษเพิ่มให้กบัเด็กๆทกุๆวนัองัคารและพฤหสับดี  จงึ

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของครูทัง้สองทา่นนีด้้วยคะ่/ครับ 

 

      

      

 

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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