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Dear Friends and Supporters, 

 
! Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s Home for August 
2013.  All the children here were very happy to welcome many groups of kind people who brought 
many useful items and organized many fun activities for us in August. We were enjoyed doing all 
activities with them this month.

สวัสดีคะ  คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน  กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบานเด็ก   ประจำเดือน   
สิงหาคม 2556  เดือนนี้เด็กๆที่บานเด็กของเราไดตอนรับผูใหญใจดีทุกทานที่นำความสุขและความสนุกมาใหกับเด็กๆ
ของเราตลอดทั้งเดือน พรอมทั้งยังบริจาคสิ่งของที่เปนประโยชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนยคามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร ระยอง ทำใหเด็กๆของเราทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมตางที่ทุกทานๆจัดใหกับเด็กๆของเรา

On the 1st of August, there was a group of kind people from Rayong: P'Rut, P'Cat, P'Bee and 
P'Pat, who came to donate stationery for our children at the Camillian Social Center Rayong. We 
would like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 1 สิงหาคม  2556   กลุมผูใหญใจดีประกอบดวย พี่รัตน พี่แคท พี่บีและพี่แพท ไดนำอุปกรณการเรียนมา
มอบใหแกเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราจึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานในครั้งนี้ดวย
คะ

     

On the 3rd of August, it was the birthday of Ms. Nat-anong Wongkamchan or Noon. She came 
with her friend Mr. Tossaporn or Bass to offer many snacks and consumer goods for our children at 
the Camillian Social Center Rayong. At the same time, her friends consisting of Mr. Nattaphon 
Ketjae, Mr. Prissadee Uthaithit, Mrs. Watcharaporn Showmai, Ms. Nanthiya Danlatkaew, Mrs. 
Suwannee Choeyklin, Ms.Pattamanan Phutkrajang, Ms.Nattaphat Preephattaraphong, Ms. Sirilak 
Boonsom, Mrs Yaowares & Mr. Samran Seesod, Mrs. Wiman Oodsab and Mr. Prasong, accompanied 
with Ms. Noon donating many consumer goods as well. We would like to give them our sincere thanks 
for their kindness.



 At the lunch time, Ms. Parisa Kanokwatcharachote came together with her family and friends 
to offer lunch for all the members of Camillian Social Center Rayong on the occasion of her 
birthday. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 3 สิงหาคม 2556  เปนวันคลายวันเกิดคุณนุน นาฎอนงค วงศคำจันทร และคุณบาสนำขนมมามอบใหกับ
เด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกันนี้เพื่อนๆ คุณนุนไดบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภคมาอีก
มากมายดวย พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทานคะ

สำหรับอาหารเที่ยงวันนี ้ คุณปริษา กนกวัชรโชติ พรอมครอบครัวและเพื่อนๆ ไดเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
แกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณปริษา พวกเราขอขอบพระคุณใน
น้ำใจดีของทุกๆทานคะ

    

      

On the 4th of August, Ms. Namphung and her family came to offer a special lunch of fried 
rice, sausage and fried chicken. We would like to give them back our sincere thanks for their 
kindness.

 On the afternoon, the students and teachers of Watpapradoo School came to organize fun 
activities for our children and donated money to support the activities of Camillian Social Center 
Rayong. Thanks a lot and God bless you all.

วันที่ 4 สิงหาคม 2556 คุณมยุร ีคงศิริ หรือคุณน้ำผึ้ง และครอบครัว ไดนำอาหารกลางวันมาเลี้ยง โดยมีขาวผัด, 
ไสกรอก  ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทาน และขอพระเปนเจาตอบแทนทาน

ชวงบายนักเรียน โรงเรียนวัดปาประดู พรอมดวยอาจารยและคณะผูปกครอง ไดมาจัดกิจกรรมสนุกสนานตางๆ 
ใหกับเด็กๆ ขอขอบคุณในน้ำใจดีของเด็กๆ ทุกคน คณะอาจารย และคณะผูปกครอง 

    

    



On the 6th of August a group of entrepreneurs from the Ladprao district of Bangkok came to 
visit the Camillian Social Center Rayong. 
! วันที่ 6 สิงหาคม 2556 กลุมผูประกอบการเขตลาดพราว กรุงเทพฯ ไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร ระยอง



On the 8th of August, the teachers of St. Joseph School Rayong came as representatives to the 
Camillian Social Center Rayong to donate 6 bags of Rice and many diapers for the members of 
Camillian Social Center Rayong. We would like to send our sincere thanks to the Superior of the 
school, teachers and all students of St. Joseph School Rayong for their kindness.

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ชวงบายคณะครูซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยอง ไดนำขาวสาร 6 
กระสอบมาบริจาคใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของคณะมาเซอรผูบริหาร 
คณะครูและนักเรียนทุกทานที่มีสวนชวยเหลือศูนยคามิลเลียนฯ เสมอมากคะ

On the 9th  of August in the morning, Mrs. Naraporn Harnmont came with her family and staffs 
of U-Service Co., Ltd. to donate many consumer goods for the members of The Camillian Social 
Center Rayong on the occasion of her birthday. We would like to give them our sincere thanks for 
their kindness and wishing Mrs. Naraporn a happy and healthy life.

 In the afternoon, teachers of Maryvit Bovin, Chonburi came to donate many consumer goods 
for the members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere 
thanks for their kindness.

In the evening, the staffs of the Product Development Department of Ford Motor Company 
(Thailand) Limited came to donate money to support education of our children of the Camillian 
Social Center Rayong and at the same time, they donated many consumer goods as well. We would 
like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ชวงเชาคุณนราภรณ หาญมนต เดินทางมาพรอมกับครอบครัวและเจาหนาที่บริษัท ยู
เซอรวิส จำกัด เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน ในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณนราภรณ 
พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานและขอใหคุณนราภรณไดมีความสุขและมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเสมอไป
คะ

ชวงบาย คณะครูโรงเรียนมารีวิทย บอวิน ชลบุร ีไดนำขาวสาร อาหารแหงมาบริจาคใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน 
โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

ชวงเย็น คณะเจาหนาที่จากแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟอรด มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ไดเดินทางมาบริ
จาคเงินเพื่อสนับสนุนดานการศึกษาสำหรับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณใน
น้ำใจดีของทุกทานคะ



    

    

    

On the 10th of August, Ms. Sai and her friends came to donate many snacks and ice-cream for 
the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness and God bless you.

           After lunch, the group from the "Bridge of Hope Thailand Charity" who are going back to the 
U.S.A., accompanied our children too Saikaew beach, Sattahip.

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 กลุมนักศึกษาภาคพิเศษ นำโดยคุณทราย และเพื่อนๆ ไดมาเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับ
เด็กๆ และสมาชิกศูนยฯ อีกทั้งยังนำไอศกรีมและขนมอีกมากมายมาใหอีกดวย พวกเราขอใหพระเจาอวยพรทุกทาน ขอ
ขอบคุณในความใจดีของทาน

หลังอาหารกลางวัน กลุม the Bridge of Hope Thailand Charity จะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา 
สมาชิกกลุมไดพาเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองไปเที่ยวทะเลที่หาดทรายแกว สัตหีบ

     



     

On the 11th of August, there were three kind people from PTT Maintenance and Engineering 
Co., Ltd. lead by Ms. Nanthana Ruengrit came to donate money and many consumer goods. We 
would like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ชวงเชา มีผูใหญใจด ี3 ทานจากบริษัท PTTME ไดนำเงินและเครื่องอุปโภค-บริโภค
มาบริจาคใหแกศูนยคามิฯ พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

    



On 12th of the August, it was the Mother's Day in Thailand. At the Camillian Social Center 
Rayong, we organized a ceremony for Mother's Day for our children, so they could express their love 
for their lost mothers.

วันที่ 12 สิงหาคม 2556  เปนวันแมแหงชาติสำหรับที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ไดจัดใหมีงาน
วันแม โดยเด็กๆ สามารถแสดงออกถึงความรักที่มีตอแม และตัวแทนแมๆ

     

  

On the 13th of August Mr. Wissanu Kosem and his family came to donate many consumers’ 
goods for the members of the Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness and god 
bless you.

วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เปนวันคลายวันเกิดของคุณวิษณ ุกอเซ็ม จึงไดพาครอบครัวมาบริจาคของใชที่จำเปน
ใหกับสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณทาน และขอใหพระเจาอวยพร 

    



On the 18th of August, Ms. Neeranuch Inleang or Ms. A and her family came to offer a special 
lunch for the member of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of her birthday. May 
god bless you and your family.
 ! On the afternoon, there was a group of kind people who organized a money raising 
charitable event which was a ½ Marathon, that was ran by Mr. Paul Patterson. His wife Ilene 
Patterson help by organizing the event. They came to the Camillian Social Center Rayong to donate 
the money, which they got from the ½ Marathon in Pattaya, in amount of 257,000 THB to support 
the activities of caring the orphaned children living with HIV/AIDS. We would like to give them our 
sincere thanks for their kindness.

วันที่ 18 สิงหาคม 2556  ซึ่งเปนวันคลายวันเกิิดของคุณเอ นีรนุช อินทรเลี้ยง ซึ่งในปนี้คุณเอไดมาเลี้ยงอาหารให
กับสมาชิกภายในศูนยฯ คามิลเลียน และเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด ขอใหพระเปนเจาอวยพรคุณเอ และครอบครัว 
ใหมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ชวงบายคุณพอล แพทเตอรสัน และคุณไอลีน แพทเตอรสัน ไดเดินทางมาที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร 
ระยอง เพื่อนำเงินที่ไดจากการจัดการวิ่งมาราธอนการกุศลที่ พัทยา เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 251,000 บาท พวกเราขอ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆทานคะ

    

On the 19th of August, Rev. Fr. Joseph Phan Anh Dung and Rev. Fr. Peter Nguyen Huu Biet, two 
new Camillian priests, who were recently ordained on August 17, came to celebrate their first Holy 
Eucharistic Celebration (Mass) at The Camillian Social Center Rayong. We were very happy to have 
them among us. 
 

At dinner time, the Camillian Social Center Rayong organized a birthday party for the 
children who had their birthday in August. We organized special birthday for Rev. Fr. Joachim 
Nguyen Van Thanh as well. We hope all of them will be happy and healthy.



วันที่ 19 สิงหาคม 2556  ชวงเย็นบาทหลวงโยเซฟ ฟาน อันห หยุง และบาทหลวงเปโตร เหงียน หูว เบี๊ยต 
บาทหลวงคาทอลิกคณะคามิลเลียน ที่เพิ่งจะไดรับการบวชเปนบาทหลวงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผานมา ไดเดินทางมา
ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ณ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีใน
พระพรของพระเปนเจาผานทางบาทหลวงทั้งคู

กอนอาหารเย็นศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ไดจัดใหมีงานเลี้ยงวันเกิดใหกับเด็กๆ ที่มีวันคลายวัน
เกิดในเดือนสิงหาคมนี้ พวกเราหวังวาพวกเขาจะมีความสุขและมีสุขภาพดีเสมอไป

    

On the 22nd of August, the evening time, there were many students from various schools who 
came to the Camp of Lenten Charism Campaign at the Camillian Social Center Rayong to visit the 
HIV patients. This visit helps these students in getting the Charism of Lenten in time for the next year 
to help the people in need.

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ชวงเย็นมีกลุมนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนที่มารวมคายรณรงคจิตตารมณมหา
พรต มาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง โดยการมาเยี่ยมผูปวยเอดสของนักเรียนกลุมนี้ จะชวยใหพวก
เขาไดเขาใจจิตตารมณมหาพรตมากขึ้นในการชวยเหลือผูที่มีความตองการ



On the 25th of August, the ex-student of Rayong Technology College lead by Mr. Supphachai 
Sriboonjit came to donate many consumer goods for the members of The Camillian Social Center 
Rayong. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

For our lunch, there was a group of kind people from Rayong Province lead by Mrs. Watcharee 
and her family coming to offer a lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong on 
the occasion of her birthday. At the same time, Mr. Waridkit Wiwatchanok brought the dessert for the 
members of CSC Rayong as well. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.

In the afternoon, the students of Ratchanakarin Rajabhat University came to organize the 
fun activity for the children of The Camillian Social Center Rayong and donated many consumer 
goods. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 25 สิงหาคม 2556  คณะศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ไดนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมาบริจาคใหแก
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

อาหารเที่ยงวันนี้มีกลุมผูใหญใจดีจากจังหวัดระยองนำโดยคุณวัชรี และครอบครัวไดนำกวยเตี๋ยวมาเลี้ยงสมาชิก
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณวัชรี พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกๆทานคะ

ชวงบายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดมาจัดกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็กๆ ศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกันนี้ไดบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคดวย พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับ
น้ำใจดีของทุกทานคะ

      

    



    

On the 28th of August, there was a group of kind people who came from The SCG Groups, to 
donate many consumer goods for the members of the Camillian Social Center Rayong. We would like 
to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 คุณอรรถวุฒิ คุมครอง ไดมาบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคใหแกสมาชิกศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

    

On the 29th of August, there was a group of kind people from Rayong province coming to 
offer a special dinner for the children of The Camillian Social Center Rayong. This group consisted of 
Ms. Wanida Ismael, Mr. Pairot Duangpanta, Ms. Sawitri Oonto, Ms. Rattana Pasomnak and Ms. Emmy. 
We would like to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 29 สิงหาคม  2556   สำหรับอาหารเย็นวันนี้ คุณวนิดา อิสมาแอล  และครอบครัวไดมาเลี้ยงอาหารเย็นให
แกเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

    



On the 31st of August, Mr. Suthin & Mr. Sombot and his friends came to donate many 
consumer goods and snack for the member of The Camillian Social Center Rayong. Thank you very 
much.

After that the students from Rayongwittayakhom came to organize the fun activities for our 
children and they gave the special lunch for the member of The Camillian Social Center Rayong. 
Thank you for your kindness.

 On the afternoon, Ms.Noi Duanghathai Burapharat and Ms. Nok and their friends came to 
offer a light meal for our children of The CSC Rayong on the occasion of her birthday. We would like 
to give them our sincere thanks for their kindness.

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คุณสุทิน - คุณสมบท และเพื่อนๆ ไดนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคเพื่อชวยเหลือ
เด็กกำพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส และผูปวยเอดส ที่อยูในความดูแลของทางศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร 
ระยอง ขอขอบพระคุณทุกทาน 

ชวงอาหารเที่ยง คณะผูปกครองและนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยปากน้ำ ไดมาจัดกิจกรรมใหกับนองๆ และยังได
นำกวยเตี๋ยวมาเลี้ยงสมาชิกภายในศูนยฯ อีกดวย ขอขอบพระคุณในน้ำใจของทาน

ชวงบายคุณหนอย ดวงหทัย บูรพารัตน และคุณนกพรอมเพื่อนๆ ไดเดินทางมาเลี้ยงอาหารวางแกเด็กๆ ศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณหนอยและคุณนก พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดี
ของทุกทานคะ
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