
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
August 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 August 2017.  Our children had many 

activities to do at school but very much enjoy doing activities with visitors over the weekends. The 

children still have their chores to do but they manage to fit them in.  Finally, all the members of our 

center are delight that the visitors managed to spare time for our children and we would like to offer our 

sincere thanks for all your help. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เดก็ๆของเรา มีกิจกรรมท่ีโรงเรียนท า มากมายและเดก็ของเราก็
สนกุสนานกบัการท ากิจกรรม ร่วมกบัผู้ใหญ่ใจดีในชว่งวนัหยดุอีกด้วย  ซึง่เดก็ของเรา มีสิ่งท่ีจ ะต้องท า
มากมายแตเ่ดก็ๆของเราก็สามารถจดัสรรเวลาได้เป็นอยา่งดี  สดุท้ายนี ส้มาชิกของ ศนูย์ทกุคนรู้สกึปลาบ
ปลืม้ท่ีทา่นได้มาเย่ียมและขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีชว่ยเหลือศนูย์ของเรามาโดยตลอด 
 

On the 2
nd

 of August students from St. Joseph’s Rayong School came to donation consumer 

goods for the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 
วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณุครู และนกัเรียนจากโรงเรียน  เซนต์โยเซฟ  ระยอง ได้มา

บริจาคสิ่งของอปุโภคบริโภคเพ่ือชว่ยเหลือเดก็ๆ  และผู้ ป่วยฯ  ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ  

ขอขอบพระคณุทกุทา่น 



        
 

On the 4
th

 of August The Jackalope & Jesters held their annual Golf Tournament in support our 

kids at The Camillian Social Center Rayong. All our members would like to give them our sincere thanks 

for their kindness. God bless you. More details here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/jackalopegolf2017.html 

วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ Jackalope & Jesters ได้จดัการแขง่ขนักอล์ฬการ
กศุลเพื่อระดมทนุชว่ยเหลือเดก็ๆท่ีศนูย์ของเรา  ซึง่ผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นได้จดัการแขง่ขนั กอล์ฬชว่ยเหลือศนูย์
ของเราทกุปี ทางศนูย์ของต้องขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงู ขอให้พระเจ้าจงคุ้มครองทกุทา่น 

             
 

             
 

On the 5
th

 of August our children of The Camillian Social Center Rayong were invited to visit the 

Royal Thai Naval Air Division, at U-Tapao. Our children were very excited to see how the  Royal Thai Naval 

Air Division helps people who are involved in an accident on the water. Great Thanks to all who 

coordinated this event. 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalopegolf2017.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/jackalopegolf2017.html


วนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เดก็ๆ ศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับเชิญให้ไป
เย่ียมชมฝงูบนิ ๒๐๓ กองการบนิทหารเรือ อูต่ะเภา เดก็ๆ ตา่งตื่นเต้นและมีความสขุท่ีได้เย่ียมชมเคร่ืองบนิ
แบบตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเฮลิคอปเตอร์ล าใหมท่ี่มีการสาธิตวิธีการชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทางน า้ด้วย  

       
 

       
 

On the 12
th

 of August, it was Mother’s Day. Our center organized an activity to respect Queen 

Sirikit. Afterwards, our children paid respect to the only mothers they know, our lady caregiver and staffs 

at the center. That day many groups of kind people brought a lot of different foods and provided lunch 

for all the members at the center. The children enjoyed having lunch with mothers in a warm family 

atmosphere.  Thank you very much for you kindness. 
วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560ซึง่เป็นวนัแมแ่หง่ชาติ ทางศนูย์ได้จดักิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ  เพ่ือ

เป็นการระลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ  ของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  หลงัจากนัน้เดก็ๆ

ได้ท าไหว้แม่ๆ ซึง่เป็นผู้ดแูลเดก็และเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในศนูย์ และได้มีผู้ใหญ่ใจดี คณุอนรัุกษ์, คณุชญาภา 

คณุไปรยา และครอบครัว  ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบัสม าชิกคามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
เดก็ๆและแมท่กุคนร่วมรับประทานอาหารร่วมกนัซึง่เป็นบรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยความอบอุน่  

ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีสนบัสนนุอาหารในวนันี ้



       
 

       
 

       
 

On the 14
th

 of August a group of kind people came to offer snacks for the members of The 

Camillian Social Center Rayong and organized fun activities for our children. Thank you all for your 

kindness. 
วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คริสตจกัรเอ็น  เคาเตอร์ ระยอง ได้มาแจกขนม  และท ากิจกรรม

สนัทนาการให้กบัเดก็ๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

        



 

On the 26
th

 of August our center organized activities for our kids and the teenagers to do 

together. At the event, they talked, played games and the teenagers shared the experiences with our 

younger children cementing a family relationship. At this time, we took the opportunity to celebrate the 

birthday’s for the children who were all born this month. 

Unfortunately Kingrutai Keng-tummakit or Pop who also celebrated her birthday this month 

could not join us because she is studying at university in the north of Thailand. She had a good time with 

her fellow students. All her friends at the center bless her and hope she is happy and healthy for the year 

ahead. 
วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางศนูย์ฯ ได้จดักิจกรรม  Family Night เดก็เล็กท่ีอยูใ่น

โครงการดแูลชว่ยเหลือเดก็ฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ และโครงการสง่เสริมการด ารงชีวิตโดย
อิสระของเยาวชน  ได้มีการพบปะ  พดูคยุ และท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนั  ในรูปแบบของพี่ดแูลน้อง  เพ่ือเป็น
การสานสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพี่กบัน้อง และสร้างความอบอุน่ในรูปแบบของครอบครัวมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้

เราใช้โอกาสนีฉ้ลองวนัเกิดให้กบัเดก็ๆ ท่ีเกิดในเดือนสิงหาคม ด้วย 

นา่เสียดายปีนี น้้องป็อปจะไมไ่ด้อยูท่ี่ศนูย์เน่ืองจาก ต้องไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัท่ีอยู่ ทางตอนเหนือ
ของประเทศ แตเ่พ่ือนๆในห้องเรียนร่วมจดังานวนัเกิดให้กบัน้องป๊อป  น้องดีใจมาก และเพ่ือนท่ีศนูย์ทกุคน
ขออวยพรให้น้องมีความสขุ ร่างกายแข็งแรง ตลอดไป 
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