
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
July 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 July 2017. This month there have 

been many storms all over Thailand with heavy rain. In this season the weather changes from hour 

to hour and often makes the children’s ill. Our children run around playing all the time and eat well 

but at this time many of them are subject to colds and flu. Despite the bad weather many different 

groups of kind people came to visit and do fun activities with our children making great happiness 

for them. There was also work to be done studying and revising lessons. All at our center would like 

to give our sincere thanks for your visit and helping our children. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เดือนนีท่ี้เมืองไทยมีพายฝุนเข้ามาทัว่ทกุภาคของประเทศ จงึท าให้มีฝน
ตกหนกั ในฤดนีูอ้ากาศเปล่ียนแปลงตลอดทัง้วนัซึง่มีผลท าให้เดก็ๆของเราป่วย  แต่เดก็ๆก็วิ่งเลน่ออกก าลงั
กายและรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์แต่ ระหวา่งนี ้ เดก็บางคนก็ยงัเป็น ป่วยและเป็น ไช้หวดัอยูบ้่าง  
ถึงแม้วา่อากาศจะไมดี่แตผู่้ใหญ่ใจดีหลายๆก ลุม่ก็มาเย่ียมและจดักิจกรรมสนกุสนาน ซึง่สร้าง ความสขุ 
ให้กบัเดก็ๆของเรา เร่ืองการเรียนเดก็ของเราตัง้ใจเรียนและทนทวนบทเรียนป็นอยา่งดี  สดุท้ายนีส้มาชิกของ
สนูย์ทกุคนต้องขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นท่ีมาเย่ียมและชว่ยเหลือเดก็ๆของเรามาโดยตลอด 

 

 
 



วนัท่ี 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เดก็ๆและผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ เอร็ดอร่อยใน
การรับประทานพิซซา่ และไขม้่วน จากการสนบัสนนุจากคณุแชมป์ และเพ่ือนๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่น
ครับ/คะ่ 

On the 8th of July our kids and all the patients under our care enjoyed having pizza and other 

food provided by Mr. Champ and his friends. Thank you all for your kindness. 

 

                

                    
 

          

 

 

วนัท่ี 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท แชร์เวิร์ล และมลูนิธิแชร์กิงกิง ได้มา
บริจาคสิ่งของท่ีจ าเป็น และท ากิจกรรมร่วมกบัเดก็ๆ ขอขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่ง 



On the 9th of July there was a group of kind people from Share World Co., Ltd and The Share 

Kikin foundation who came to donate consumer goods for all the members of The Camillian Social 

Center Rayong. Thank you all for your kindness. 
 

       
 

       
 

 

วนัท่ี 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ทางศนูย์จดักิจกรรมระลกึถึงวนัมรณกรรมของนกับญุคามิลโล  ซึง่
เป็นนกับญุองค์อปุถมัภ์ของคณะคามิลเลียน  สมาชิกทกุคนร่วมกนัมิสซาหลงัจากนัน้ทกุทา่น ย้ายไปร่วม
รับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารพร้อมทัง้สนกุสนานในการดกูารแสดง จากเจ้าหน้าและเดก็ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองนกับญุคามิลโล ทกุคนในงานช่ืนชอบการแสดงและเอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีหลาย
กลุม่ท่ีสนบัสนนุในวนันี ้ และในระหวา่งนีไ้ด้จดังานฉลองวนัเกิดให้กบัเดก็ท่ีเกิดในเดือนนีอี้กด้วย  สดุท้ายนี ้
สมาชิกศนูย์ทกุคนขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ทา่น ท่ีได้น าอาหารมาเลีย้งในเย็นวนันี ้

                On the 14th of July, our center organized catholic activities as a memorial to St, Camillus. 

They attended mass in the chapel, afterwards they moved to dining room, where some staffs and 

some of the kids performed on stage about St, Camillus. Everybody at the event liked all the 

performances and enjoyed having dinner with the support from many different groups of kind 

people.  At this time, we also celebrated the birthday for our children who were born this month. 

Thank you to all the kind people who provide the food for this event. 

 



          
 

          
 

      
 
 

 
วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียน  Holy Cross จากประเทศ

องักฤษ ได้มาเย่ียมเดก็ๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯเป็นประจ าทกุปี  โดยทางโรงเรียนได้

เป็นผู้ชว่ยเหลือศนูย์ฯผา่นทางองค์กร  Thai Children’s Trust คณะครูและนกัเรียนเร่ิมต้นด้วย
การร่วมมิสซาร่วมกบัเดก็ๆในวดัน้อยท่ีศนูย์  หลงัจากเสร็จสิน้มิสซา  คณะครูและนกัเรียนได้ท ากิจกกรรม
เลน่กบัเดก็ๆของเรา ทางศนูย์ต้องขอขอบพระคณุท่ีมาเย่ียมและความชว่ยเหลือของทกุทา่น  

ชว่งบา่ยคณุ นอร์แมน เวอร์นอน จากโบตนั ชาวองักฤษ ซึง่เป็นผู้ มีพระคณุกบัศนูย์ของเรา มาเป็น
เวลานานได้พาเดก็ไปเท่ียวชายหาด  ซึ่งเดก็ๆได้ไปเท่ียวชายหาดนีห้ลายครัง้ แล้วและเป็นชายหาดท่ี อยูใ่น
คา่ยทหาร เดก็ๆของเราสนกุสนานกบัการเลน่น า้และ ทรายบนชายหาด หลงัจากนัน้เดก็ๆ เอร็ดอร่อยในการ



รับประทานอาหารท่ีร้านอาหารบนชายหาดจากการสนนัสนนุของคณุนอร์แมน  เราต้องขอขอบคณุในความ

ใจดขีองคณุนอร์แมนมากครับ/คะ่ 
On the 16th of July teachers and students from Holy Cross School in England came to visit 

the children and patients in our care at the Center, they support 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. Our center would like to give our sincere thanks for your 

visit and helping.  

At 1.30 pm, on the same day Mr. Norman Vernon from Bolton in the UK who is one of our 

long term benefactors took all the children at the center to the beach. We have been to this beach 

many times and it is very exclusive owned by the Thai military. Our children enjoyed swimming and 

playing in the sand and latter Mr, Norman provided a wonderful meal at the restaurant. Thank you 

for your kindness. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB-

2017.html 
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วนัท่ี 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คณะครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนจากโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร  

ได้มาท ากิจกรรมสอนท าการบรูให้กบัเดก็ๆและผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของ ศนูย์ฯซึง่สนกุสนานเป็นอยา่ง
มาก และกลุม่ผู้ปกครองยงัน าอาหารมาเลีย้งเป็นมือ้กลางวนัอีกด้วย ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่น 

On the 22nd of July a group of kind people came to organizing activities for our children and 

they taught our children how to make herb parcel as part of the fun, they also offered lunch for all 

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

 



         
 

                   
 

 

วนัท่ี 30 กรกฏาคม  พ.ศ. 2560  กลุม่นกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาตบิางกอกพฒันาจาก
กรุงเทพมหานครได้มาเย่ียมเดก็ๆและ ผู้ ป่วยของเราพร้อมร่วมรับประทานอาหารเท่ียงกบัเดก็ อีกด้วย ชว่ง
บา่ยพ่ีๆได้จดักิจกรรมและเกมส์สนกุสนานให้กบัเดก็ๆของเรา 

On the 30th of July students from Bangkok Patana International School came to visit our 

children having lunch with our kids. In the afternoon, they organized fun activities and played many 

games with our children. 
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