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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 July 2016. Our children 
were very happy to welcome and attended activities with many groups of kind Thai people and 
others from overseas. Our children very much enjoyed doing the fun activities with them and 
many of them also brought useful necessaries for our children at the center. For school, our 
children had lot of activities to do and also they were preparing for their school’s exams that are 
coming soon. We are all delight that you visited us and would like to give our sincere thanks for 
all your help.  

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเด็ก  
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆของเรามีความสขุมากท่ีได้ต้อนรับและร่วมท ากิจกรรมกบัผู้ใหญ่
หลายๆกลุม่คนไทยและแขกชาวตา่งชาติด้วย เด็กของเราสนกุกบัการท ากิจกรรมกบักลุม่ผู้ใหญ่ใจดีท่ีมา
เยี่ยมทกุทา่น พร้อมทา่นผู้ใหญ่ใจดีได้มอบสิง่ของท่ีเป็นประโยชน์ ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย สว่น
เร่ืองการเรียนของเด็ก เด็กๆมีกิจกรรมที่โรงเรียนท ามากและเตรียมตวัทบทวนอ่านหนงัสอืส าหรับการสอบท่ี
ก าลงัมาถึง ทางศนูย์ของเรารู้สกึปลาบปลืม้และขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีช่วยเหลอืศนูย์ของเรามา
โดยตลอด 



On the 9th of July our children had useful activities; they planted many kinds of trees on the bald 
head mountain. Our children were very happy to do this useful activity to benefit society.  

วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ 2559 เด็กๆได้ร่วมกนัท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ คือการร่วมกนัปลกูป่าบน
ภเูขา เด็กมีความสขุมากท่ีได้ท ากิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม   
 

         
 

              
 

 
On the 10th of July students and staff from Holy Cross School in England came to visit 

the children and patients in our care at the Center, they sponsor our center through the Thai 
Children’s Trust in England. They started by attending mass with our children in the chapel. 
After which they played games with our children. At the same time, there was a kind Thai group 
who brought consumer goods and played music for our children and the young people from 
England joined in the fun. Our center would like to give our sincere thanks for your visit and 
helping.  

วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ 2559 คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียน  Holy Cross จากประเทศองักฤษ  
ได้มาเยี่ยมเด็กๆ  และผู้ ป่วยฯ  ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ  โดยทางโรงเรียนได้เป็นผู้ช่วยเหลอืศนูย์ฯ  



โดยผา่นทางองค์กร  Thai Children’s Trust คณะครูและนกัเรียน เร่ิมต้นด้วยการร่วมมิสซาร่วมกบัเด็กๆใน
วดัน้อยท่ีศนูย์ หลงัจากเสร็จสิน้มิสซา คณะครูและนกัเรียน ได้ท ากิจกกรรม เลน่กบัเด็กๆของเรา และใน
ระหวา่งนีไ้ด้มีกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีได้น าเคร่ืองอุปโภคบริโภคและมาเลน่ดนตรีสร้างรอยยิม้ให้กบัเด็กๆของเรา ซึ่ง
คณะครูและนกัเรียน จากโรงเรียน  Holy Cross ได้เข้าร่วมกบัเด็กๆในกิจกรรมครัง้นีด้้วย ทางศนูย์ต้อง
ขอขอบพระคณุส าหรับความช่วยเหลอืของทกุทา่น 

 

        
 

        
 

        
 

 
On the 14th of July our refurbished chapel was reopened and we enjoyed many different 

foods with the support from many different groups of kind people. Our center used this 



opportunity to celebrate the birthday for our children who were born in this month. Thank you for 
your visit and helping.  

วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ 2559 ศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้ปรับปรุงวดัน้อยท่ีอยู่
ในศนูย์ใหม่และได้จดัพีธีเปิดฉลองในวนันี ้ซึง่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุม่ได้น าอาหารสนบัสนนุ ให้กบัทกุทา่น
ท่ีมาร่วมงานในครัง้นี ้นอกเหนือจากนัน้ทางศนูย์ได้ใช้โอกาสนีจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กๆท่ีเกิดในเดือนนีด้้วย  
ทางศนูย์ของเต้องขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีมาร่วมงานพร้อมทัง้น าอาหารมาสนบัสนนุในครัง้นีด้้วย 

 

 
 

                        
 

 



On the 17th of July the children at the center combined with other students from 10 
schools in the local area organized a camp, there were many useful activities to do for the 
society and they also moved a lot of sands from the fish pond in the center.  

วนัท่ี17 กรกฎาคม พ .ศ 2559 เด็กๆท่ีอยูใ่นความดแูลของศนูย์รวมกบักลุม่นกัเรียน ทัง้หมด10
โรงเรียนในพืน้ท่ี การจดัคา่ยรวมพลคนแสวงหาครัง้ท่ี5 นีเ้ป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลอืสงัคม 
และเด็กในคา่ยยงัช่วยกนัขดุทรายออกจากสระน า้ที่อยูใ่นศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ระยองอีกด้วย 

 

        

        

        
 

 



On the 19th of July the Independent’s Home organized a birthday party for Fern 1, she 
was very happy to blow out the candles on her birthday cake and very glad to receive her 
birthday gift. We wish her happiness and good health.  

วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2559 บ้านเยาวชน อินดิ เพนเด้นท์ ได้จดังานวนัเกิดให้กบัน้องเฟิร์น น้อง
มีความสขุมากท่ีได้เป่าเค้กเฉลมิฉลองในวนัเกิดและดีใจมากท่ีได้รับของขวญัในวนัเกิด  ขอให้น้องมี
ความสขุ ร่างกายแข็งแรง  

 

        
 

 
On the 24th of July our children were very glad to welcome the teachers and students 

from Salesians School in England, this is another school who help our center through the Thai 
Children’s trust. After finishing holy mass, our children set about their responsible of cleaning 
the area (this is a part of their duty on weekends) and students from Salesians School also 
helped our children before they doing activities together. Besides, our children and English 
students attended fun activities. Later they all joined a group of kind people who came to 
organize activities.  We would like to say thank you to English group for their visit and a big 
thanks to the Thai group of kind people for useful items and organizing fun activities.  

วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ 255 เด็กๆของเราดีใจทีไ่ด้ต้อนรับคณะครูและนกัเรียนโรงเรียน  Salesians 
School จากประเทศองักฤษ  ซึง่เป็นอีกหนึง่โรงเรียนท่ีช่วยเหลอืศนูย์ของเรา ผา่นทางองค์กร  Thai 
Children’s Trust หลงัจากท ามิสซาร่วมกนัเด็กๆเร่ิมด้วยความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของเราตนเอง คือการท า
ความสะอาดพืน้ซึง่ พ่ีๆก็ช่วยเด็กๆท าความสะอาดพืน้ ด้วย หลงัจากนัน้ สนกุสนานกบัการท ากิจกรรมและ
เลน่กบัพี่ๆ  และวนันีถื้อเป็นโอกาสดีท่ีมีผู้ใหญ่ใจดีมาจดักิจกรรมให้กบัเด็ก ๆและพี่ๆนกัเรียนก็ร่วมท า



กิจกรรมในครัง้นี ด้้วย ศนูย์เราต้อง ขอขอบคณุคณุคณุครูและนกัเรียนจากประเทศองักฤษท่ีมาเยี่ยมและ
ขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีท่ีมาจดักิจกรรมสนกุๆพร้อมทัง้มอบสิง่ของท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศนูย์ของเรา 
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