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 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 February 2015. Our 

children from all 3 sites were very happy to welcome many groups of kind visitors and did many 

fun activities with them all month. This month are children spent a lot of time revising their school 

work for the semester before their final examination for this school year. The older children who 

study in second school and vocational school will finished their final examination at the end of 

this month but those who study in the primary school will have a test in the middle of March.  We 

would like to say thank you to all kind people for visiting and help us with all the activities of our 

center. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  เด็กๆทัง้3 บ้านดีใจมากท่ีได้ต้อนรับผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่าน และได้ทํา

กิจกรรมท่ีสนุกและเป็นประโยชน์มากมายร่วมกัน ช่วงนีเ้ด็กๆทัง้3 บ้านแบง่เวลาเพ่ือทบทวนหนงัสือก่อน

สอบกนัอยา่งขะมกัเขม้น เดก็โตท่ีเรียนระดบัมถัธยมศกึษาและระดบัอาชีวศกึษาได้สอบปลายภาคเสร็จสิน้

แล้วในชว่งของสิน้เดือนนี ้แตเ่ดก็ท่ีเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาจะมีสอบกลางเดือนมีนาคม ทางศนูย์ของเรา

ต้องขอขอบคณุทกุทา่นท่ีมาเย่ียมและสนบัสนนุทกุกิจกรรมของศนูย์ เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่ว่าตลอดหนึ่งเดือน

ท่ีผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง 

 

 

On the 1st of February the teachers and students of The M & E Music School came to 

teach English and organized fun games for our children here at The Camillian Children’s Home. 

Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 1กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 คณุครูและนกัเรียนโรงเรียนสอนภาษาและดนตรีเอ็มแอนด์อี ได้มา

สอนภาษาองักฤษพร้อมกบัให้เดก็ๆ ร่วมสนกุไปกบัเกมส์ตา่งๆ และยงัได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วย

และเดก็ๆ0 ท่ีอยูใ่นความดแูลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น0  



         
 

 

On the 7th of February a group from The Toyota Yaris Club came to provide a lunch for 

all members of our center. They also donated useful items for our center at this time. Thank you 

very much for your kindness.  

In the afternoon, Ms. Larissa VIRAVAIDYA Stillman came to celebrate with a party here 

for all the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of the arrival of our 

new ambulance that her mother SUMALEE VIRAVAIDYA donated to our center benefiting all our 

HIV patients and the orphaned children of The CSC Rayong. We would like to give her our 

sincere thanks, especially that of her mother SUMALEE VIRAVAIDYA who has passed away but 

she still lives in our hearts. 

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 สมาชิกกลุ่มยาริสคลบั และสมาชิกกลุ่มคําว่าให้...ไม่สิน้สดุ ได้มา

เลีย้งอาหาร และบริจาคของให้กับสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทุกท่าน 0   

ชว่งบา่ย คณุลาริสซา่ วีระไวทยะ สตลิแมน ได้เดนิทางมาร่วมฉลองกบัสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยองในโอกาสต้อนรับรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีคุณแม่ของคุณหลาน คือ คณุสุมาลี วีระไวทยะได้มี

เจตนารมณ์เพ่ือบริจาคเงินซือ้รถคนันีใ้ห้ใข้ประโยชน์เพ่ือผู้ ป่วยเอดส์และเด็กกําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจาก

เอดส์ในความดูแลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของคุณ

หลานและโดยเฉพาะอย่างย่ิงคณุสุมาลี วีระไวทยะซึ่งแม้จะล่วงลบัไปแล้ว แต่ยงัคงอยู่ในใจของพวกเรา

เสมอ 



      
 

     
 

 

On the 8th of February Mr. Andrew Scadding (Chief Executive Officer) of Thai Children’s 

Trust, England came to visit all children and members of our center, this he does on an annual 

basis. We would like to say thank you for all their support and help with the activities of our 

center. 

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 คณุแอนดร์ูและสมาชิกจาก Thai Children’s Trust from England 

ได้เดินทางมาเย่ียมเด็กๆและสมาชิกท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองเป็นประจําทุกปี ทางเรา

ต้องขอขอบคณุทกุทา่นสนบัสนนุศนูย์และชว่ยเหลือเด็กของเราตลอดมา 

 

     
 

 



On the 11th of February in the evening, Fr. Joey and all children participated in The Holy 

Mass on the occasion of World Day of the Sick. This was a big occasion for all the patients in 

the PCU and gave them inspiration. After which our center organized the birthday party for the 

children and Fr. Joey who were born during the month of February. We wish them all to be in 

good health for the future. 

วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง บาทหลวงมีคาแอล วฒุิ

ชยั บุญบรรลุ หรือคุณพ่อโจอี ้ซึ่งมีวนัคล้ายวันเกิดในวนันี ้ได้เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ 

เน่ืองในโอกาสวนัผู้ ป่วยสากล เพ่ือเป็นกําลงัใจให้กบัผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดแูลของศนูย์ในการตอ่สู้ ชีวิตตอ่ไป 

ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรเป็นพิเศษให้กับบรรดาผู้ ป่วยทัง้หลาย, สําหรับคณุพ่อ และเด็กๆ ท่ีเกิดใน

เดือนนีเ้น่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด 

 

     
 

         
 

 

On the 14th of February a group of students from IRPC Technological College came to 

organized fun activities for our children whilst also making a donation of many consumer goods. 

We would like to say thank you for making us smile. 



วนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558  นกัเรียนจากวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้มาจดักิจกรรม

สนัทนาการให้กบัเดก็ๆ และบริจาคสิ่งของอปุโภคบริโภคให้กบัทางศนูย์ฯ เพ่ือชว่ยเหลือเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ี

อยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น0มาสร้างความสขุและรอยยิม้ให้กบัเดก็ๆของเรา 

 

   
 

 

On the 15th of February all the children of all three sites very much enjoyed an afternoon 

and evening meal at the beach which was sponsored by Khun Johannes and Gerard who have 

been benefactors of our center for many years. Thank you very much for your kindness and help 

with all the activities of our center. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-

&-johan-2015.html. 

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เด็กๆ ทัง้ 3 บ้านท่ีอยู่ในความดแูละของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง ได้สนุกสนานกับการเท่ียวทะเลและร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมือ้เย็นท่ี

ร้านอาหารข้างชายหาดโดยการสนบัสนุนจากผู้ มีพระคณุของเราคือคณุโยฮนัและเจอร์ราด ขอขอบคณุใน

ความใจดีของทา่นทัง้สองท่ีชว่ยเหลือศนูย์ของเรามาโดยตลอด  

 

         

http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2015.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2015.html


         
 

 

On the 18th of February it was Ash Wednesday and all our children of 3 sites attended 

The Holy Mass in celebration at the chapel in The Camillian Social Center Rayong. 

วนัท่ี 18  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558  วนันีซ้ึ่งเป็นพธุรับเถ้า  เด็กๆทัง้สามบ้านร่วมมิสซาท่ีวดัน้อยใน

ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

 

 
 

 

On the 20th of February all the teenagers at The Independent Home helped to clean the 

large fish pond at the back of their building. After which the pond will be stocked with many 

different types of fish which they will harvest for the kitchen and the remainder will go to market. 

They were very tired when this job was complete but looking forward to the profits that this job 

will bring. 

วนัท่ี 20กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 น้องๆบ้านเยาวชนอินดิเพนเด้นท์ ร่วมกนัทําความสะอาดบอ่ปลา

ข้างหลงัตกึท่ีน้องๆพกัอยา่งขยนัขนัแข็ง เพ่ือจะนําพนัธุ์ปลาชนิดใหม่มาเลีย้งไว้เป็นอาหารและจําหน่ายเพ่ือ

หารายได้ น้องเหน่ือยกบังานนีแ้ตมี่ความสขุมากท่ีได้เลีย้งปลาเพ่ือหารายได้ 



     
 

 

On the day after, the 21st of February Khun Johannes and Gerard took our teenagers to 

have special ice-cream in the Swensen shop at the Laemtong Center, in Rayong. Thank you 

both very much for your kindness. 

วนัท่ี 21กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558  ทางผู้ ใหญ่ใจดีของเรา คือคณุ เจอร์ราด และคณุ โยฮนั ได้พา

น้องๆของเรามาทานไอศกรีมเซเวนเซ่น ท่ีห้างแหลมทองระยอง ขอขอบคณุในความใจดีของทัง้สองท่าน

มากคะ่ 

 

          
 

 

On the 22nd of February our children from all 3 sites were very happy to welcome a visit 

from Mr. Didier Moly who is the chief executive officer of The Les Amis de I’ Orphelinat de 

Rayong in France, they have been supporting our center for many years. This is his annual visit 

and he enjoyed being kept up to date with all of our project. We give great thank for visiting and 

all their support over the years. 

วนัท่ี 22  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 เด็กทัง้3 บ้านมีความสขุมากท่ีได้มาต้อนรับคณุ Didier  Moly ซึ่ง

เป็นผู้สนบัสนุนศนูย์คามิเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งท่านได้เดินทางมา

https://www.google.co.th/url?url=https://www.swensens1112.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AkD5VM2jBsytuQSKsoKAAg&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEw9WRdJcuHmGKZhxwQP-pEq8IIQw


เย่ียมเด็กๆและผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดแูลของศนูย์ทุกปี  จึงขอขอบพระคณุในความมีนํา้ใจท่ีคอยช่วยเหลือ

ศนูย์ของเรามาโดยตลอด 

 

     
 

 

On the 28th of February Mrs. Wanlapar came to intend the memorial mass of her 

husband, Mr. Gianmario at the chapel in our center with our children the older ones remember 

him very well. After which there were a group of kind people who came to provide lunch for all 

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

วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 คณุวลัละภา ได้มาร่วมมิสซา เน่ืองในโอกาสระลึกถึงคณุมาริโอ้ 

ซึ่งเป็นผู้ มีพระคณุของศนูย์ฯ และได้เสียชีวิตไปกบัเด็กๆของเรา และถือโอกาสนีม้าเย่ียมเด็กๆ ผู้ ป่วย และ

เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน และตอนกลางวัน ยังมีผู้ ใหญ่ใจดีอีกกลุ่มหนึ่ง คือคณุณภัสสรและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้ง

อาหารกลางวนั และไอศกรีม เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด ขอขอบพระคณุ 
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