Newsletter from the Camillian Children’s Home
July 2013
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again in the newsletters of July 2013, from the Camillian Children’s Home. On this month,
some children had the mid-term examinations and they had many activities at school as well. Besides, there were
many kind people coming to do many activities for our children. Our children were enjoyed very much.
สวัสดีคะ คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบานเด็ก ประจำ
เดือน กรกฎาคม 2556 สำหรับเดือนนี้เด็กๆบานเด็กของเราไดมีการสอบเก็บคะแนน และมีกิจกรรมมากมายทั้งที่
โรงเรียนและกับผูใหญใจดีหลายๆกลุมที่มาทำกิจกกรรมใหกับเด็กของเรา เด็กๆของเราทุกคนมีความสุขและ
สนุกสนานกับการทำกิจกรรมกับทุกๆทานตลอดทั้งเดือน งั้นเรามาดูกันเลยมั๊ยคะวามีใครบางที่มาแบงปนสิ่งดีๆ ให
กับเด็กของเราบาง
Q
On the 5th of July, a group of kind people from Techtronic Co., Ltd. came to donate medical equipment,
rices and many consumer goods for the members of the Camillian Social Center Rayong. We would like to give
them back our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 คณะผูใหญใจดีจากบริษัท เทคโทรนิค จำกัด ไดเดินทางมาบริจาคเครื่องมือแพทย
ขาวสารและเครื่องอุปโภค-บริโภคแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจ
ดีสำหรับทุกๆ ทาน คะ

Q
On the 6th of July, our Center had a good opportunity to welcome the doctors and staffs of Pattaya
Memorial Hospital. They came to share their knowledge about HIV treatment for us and doing health-checking
for our children and patients. Besides, which, they brought many useful items and donated money to support the
activities of the Center. We thank them very much for their kindness and we hope they progress in the life. May
God bless them all.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล นำโดย นายแพทย ฉมาดล รัตนสวัสดิ์ ไดมาจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับยาตานไวรัส HIV และยังไดตรวจสุขภาพใหกับเด็กๆ ที่อยูในความดูแลของคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง อีกทั้งยังมีของใชตางๆ และเงินอีกเปนจำนวน 30,600 บาท มาบริจาคอีกดวย ขอขอบพระคุณใน
น้ำใจดีของทาน และขอใหพระเปนเจาอวยพรทาน และพนักงานของทานใหเจริญในหนาที่การงานตลอดไป

Q
On the 7th of July, the teachers and students from Mayfield School, England came to visit Camillian
Social Center Rayong. They have supported the Thai Children's Trust organization in England which has
transferred the donation to support Camillian Social Center Rayong for many years. We would like to give them
all our sincere thanks for everything over the years.
Q
On this day, the administrator and staffs from Marriott Hotel came to visit the Camillian Social Center
Rayong for the third time. They brought many gifts for our children which made our kids very happy. We would
like to give thanks too them for their kindness.
Q
In the afternoon, there was a group of kind people who are the members of PTT Group in the year' 2004,
came to visit Camillian Social Center Rayong. They donated many consumer goods for the Center. We would
like to give them our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมยฟลด ประเทศอังกฤษ ไดเดินทางมาเยี่ยมศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง นักเรียนกลุมนี้เปนผูที่ไดบริจาคเงินใหแกองคกร Thai Children's Trust ที่
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองมาเปนเวลา
นาน พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของทุกทานที่มีสวนรวมสนับสนุนพวกเราอยางดีเสมอมา
ในวันเดียวกันนี้ คณะผูบริหารและเจาหนาที่จากโรงแรมแมริออทไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง พรอมกับนำของขวัญมามอบใหแกเด็กๆ ดวย ซึ่งสิ่งนี้ไดสรางรอยยิ้มและนำความสุขมาใหแกเด็กๆ
พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
ชวงบายคณะเพื่อนปตท.รุนป '47 ไดเดินทางมาบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ

Q
On the 10th of July, the teachers who are representative from St. Joseph’s Rayong School came to donate
monthly 6 bags of rice and many diapers for the Camillian Social Center Rayong. We would like to give our
sincere thanks for their kindness.
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะครูตัวแทนจากโรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยองไดนำขาวสาร 6 กระสอบและผา
ออมผูใหญจำนวนมากมาบริจาคใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ซึ่งทางโรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยอง
ไดมาบริจาคเปนประจำทุกเดือน ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของคณะมาเซอร ครูและนักเรียนจากโรงเรียน
เซนตโยเซฟ ระยองคะ

Q
On the 13th of July, the members of Samaphan Co., Ltd.: Kohkloy floating market, came to offer a
special lunch : Noodle and dessert. Thank s a lot for their kindness.
Q
After lunch, the students from Watpapradoo School came to organize funny games for our children.
Great thank for their kindness.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 Qสมาชิกกลุมสมาพันธ ระยอง นำทีมโดยกลุมตลาดน้ำเกาะกลอยไดมาเลี้ยงอาหาร
กลางวันใหกับสมาชิกในศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เปนกวยเตี๋ยวกะลา อีกทั้งยังมีขนมอีกหลายชนิด
เชน บัวลอย และสาคูนมสด ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง
ชวงบายโรงเรียนวัดปาประดู นำทีมโดยนองฝน ไดมาทำกิจกรรมกับเด็กๆ ที่อยูในความดูแลของศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง

Q

Q
On the 14th of July, it was the feast of St. Camillus, the teachers and students of the Holy Cross School
from England came to visit the Camillian Social Center Rayong. These people are our supporters through
donating to the Thai Children's Trust Foundation in England. This foundation gives the CSC Rayong monthly
support.
Q
At lunch time, there was a group of kind people coming to offer a special lunch for the members of
Camillian Social Center Rayong. This group consisted of Mrs. Kruamat Panbangpoon, Mrs. Amphai Dongdang,
Ms. Praewphan Saithong, Ms. Thanchanok Krutwong and Mr. Kon & Mrs. Manee Pengpart. They gave rice with
chicken, papaya salad, herbal drinks and fruit, at the same time they donated many consumer goods as well. We
would like to give them our sincere thanks for their kindness.
Q
In the afternoon, mrs.Nidjada Garzia came with her family and friends to offer many cakes and fruit
juice for all members of Camillian Social Center Rayong. Thanks for her kindness.
Q
In the evening, Mr. Apichat Mano and Mrs. Orathai Moonsin came to our Center and offered a light
meal for all the children. Thanks very much for their kindness.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ในวันฉลองทานนักบุญคามิลโล คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Holy Cross
ประเทศอังกฤษไดเดินทางมาเยี่ยมพวกเรา ณ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง บุคคลกลุมนี้คือผูสนับสนุน
ผูมีพระคุณตอศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เพราะพวกเขาไดระดมทุนและบริจาคเงินใหกับองคกร Thai
Children's Trust ประเทศอังกฤษและองคกรนี้ไดสงเงินสนับสนุนรายเดือนมาใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของพวกเขาที่มีตอเราเสมอมา
สำหรับอาหารกลางวันวันนี้ กลุมคณะผูใหญใจดีจากบานฉาง ประกอบดวยคุณเครือมาตย ปานบางปูน, คุณ
อำไพ โดงดัง, คุณแพรวพันธ ทรายทอง, ด.ญ.ธัญชนก ครุธวงษ, คุณกอนและคุณมณี เพ็งพาทย ไดมาเลี้ยงอาหาร
กลางวันเปนขาวมันไก สมตำ น้ำเกกฮวยและผลไมแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง นอกนั้นยัง
ไดบริจาคเครื่องอุปโภคจำนวนมากดวย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
ชวงบาย คุณนิจดา การเซียร พรอมครอบครัวและเพื่อนๆ ไดนำขนมเคกและน้ำผลไมมาเลี้ยงสมาชิกศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆทานคะ
ตอนเย็น คุณอภิชาติ มะโนและคุณอรทัย มูลสิน ไดนำขนมมาเลี้ยงเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทั้งสองทานคะ

Q
On the 19th of July, teachers and students from Wutthinan School, Mabtaphut brought many consumer
goods to donate for the members of Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere
thanks for their kindness.
Q
At 4:00 pm, a group of kind people from Toyota Pavillion, Rayong leading by Ms. Namphueng
Vitheetham came to Camillian Social Center Rayong to give a light meal for the children on the occasion of the
birthday of Ms. Namphueng. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวุฒินันท มาบตาพุดไดนำขาวสารอาหารแหงมาบริ
จาคใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
ชวงเย็น กลุมผูใหญใจดีจากโตโยตา พาวิลเลียน นำโดยคุณน้ำผึ้ง วิถีธรรมไดนำขนมมาเลี้ยงเด็กๆ ศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณน้ำผึ้ง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทานคะ

Q
On the 20th of July, Mr. Suphot Bunprakob and his family came to donate many bakery items for our
children. Thanks for their kindness.
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 คุณสุพจนและครอบครัวไดพากันมาเลี้ยงขนมเด็กๆ และนำตุกตามาแจกเด็กๆ
ดวย ทั้งยังชวยอุดหนุนงานฝมือของผูปวยอีกหลายชิ้นขอขอบพระคุณในน้ำใจของทาน

Q
On the 21st of July, it was the birthday of Mrs. Borisut Timpitak. She came to Camillian Social Center
Rayong and brought many snacks for the members of Camillian Social Center Rayong. Our children gave her a
Happy Birthday song to wish her be happy and healthy on the her anniversary of 72 years.
Q
In the afternoon the family of Rueksawang came to donate a bag of rice to Camillian Social Center
Rayong. We would like to give them our sincere thanks to Mr. Worawut and Mrs. Surata Rueksawang for their
kindness.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เปนวันคลายวันเกิดของผูใหญใจดีทานหนึ่งคือ คุณยายบริสุทธิ์ ทิมพิทักษซึ่งทาน
ไดเดินทางมาที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกับนำขนมมาแจกใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขออวยพรใหคุณยายบริสุทธิ์ไดมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงเสมอไปคะ
ชวงบายครอบครัวฤกษสวางโดยคุณสุรตาและคุณวรวุฒิ ฤกษสวางไดนำขาวสารมาบริจาคใหกับศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีคะ

Q
On the 22nd of July, there was a group of kind people who wanted to develop a loving relationship with
our members of Camillian Social Center Rayong. They came to give training on meditation to purify the mind for
the members of CSC Rayong.Q
Q
During the lunch time, we organized the birthday party for our children who have had their birthday on
July. Our children who were born this month consist of: Nueng and To. We would like them to be happy and
healthy all the time.
Q
In the afternoon, there were two surprised guests coming with many snacks and milks to offer for our
children at The Camillian Social Center Rayong. These kind people were Mr. Parit Chantaweesap and Ms.
Chatvaree Phayapsai. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.
Q
วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ชวงเชาคณะผูใหญใจดีจากชมรมเพื่อการพัฒนาใจใหสวางใส อบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตใจใหสวางใส จึงขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
ชวงอาหารกลางวันที่ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองไดจัดใหมีงานเลี้ยงฉลองวันคลายวันเกิด
เด็กๆ ซึ่งมีวันคลายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้ เด็กๆ เหลานี้คือ นองหนึ่ง นองตอ พวกเราหวังวาเด็กๆ เหลานี้จะ
เติบโตขึ้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงเสมอไปนะคะ
ชวงบาย มีผูใหญใจดีสองทานคือ คุณพฤทธิ์ จันทรทวีทรัพยและคุณฉัตรวารี พายัพสายไดเดินทางมาเลี้ยง
อาหารวางเปนขนมและนมกลองใหแกเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดี
ของทั้งสองทานคะ

Q
On the 23rd of July Mr. Phanom Dechachokdee, the owner of Herbal Noodle in front of Kodhin Buddhist
temple came with his family to offer a very special lunch for the members of The Camillian Social Center
Rayong on the occasion of his birthday, which was on the 5th of July. Our members were very happy, the noodle
were very delicious. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.
Q
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ชวงเที่ยงคุณพนม เดชะโชคดี เจาของรานกวยเตี๋ยวสมุนไพร บริเวณตรงกันขาม
กับวัดโขดหิน จ.ระยอง ไดเดินทางมาพรอมกับครอบครัวเพื่อเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษใหแกสมาชิกของศูนยคามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณพนมซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผานมา สมาชิกศูนยฯ
ทุกคนมีความสุขมากๆ เพราะกวยเตี๋ยวรสชาติอรอยที่ไดรับประทาน ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทานคะ

Q
On the 24th of July, there was a group of kind people from Rayong province coming to donate many
consumer goods for the members of Camillian Social Center Rayong. We would like them to accept our gratitude
thanks for their kindness.
Q
In the evening, there would be a charitable football match between Chonburi F.C. and PTT Rayong to
raise money to support the activity of Camillian Social Center Rayong. This activity was supported by PTT
Public Company Limited and PTT Rayong team and Chonburi F.C. team. Before starting the match in the
afternoon around 3 p.m., the football player of Chonburi F.C. came to visit Camillian Social Center Rayong to
know more about the beneficiary of the charitable football match that they would be playing for. We would like
to give all of them our sincere thanks for their kindness.
Q
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 มีกลุมคณะผูใหญใจดี กลุมเพื่อนๆ จ.ระยองไดนำของอุปโภค-บริโภคมาบริจาคให
กับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
ชวงเย็น ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง รวมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ทีมปตท.ระยองและ
ทีมชลบุรี เอฟ.ซี. จัดใหมีการแขงขันฟุตบอลการกุศลระหวางทีม ปตท.ระยองกับทีมชลบุรี เอฟ.ซี. โดยไดรับการ
สนับสนุนสถานที่จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กอนการแขงขันจะเริ่มตนขึ้น สมาชิกนักฟุตบอลทีมชลบุรี
เอฟ.ซี ไดเดินทางมาเยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เพื่อทำความรูจักศูนยฯซึ่งเปนสถานที่ที่การ
แขงขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ไดระดมทุนเพื่อใหการสนับสนุน พวกเราขอขอบพระคุณนักฟุตบอลทุกคนคะ

Q
On the 27th of July, a group of Rayongwittayakom student of the year 1993 came to donate many bags of
rice for the members of Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere thanks for their
kindness.
Q
After that, the members of the association of immovable property entrepreneur of Rayong came to visit
and donate money to support the activities of Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our
sincere thanks for their kindness.
Q
Shortly afterwards, the owner of Camel Pub: Terry Tansley and Rod Carmichael and friends came to
Camillian Social Center Rayong with a very large amount of donation from the charitable golf event titled
"Camel Summer Charity Classic". The Golf tournament was held on the July 13th of July, at the Emerald Golf
Course, Banchang and it raised the donated amount to support the activities of Camillian Social Center Rayong
over Million Bahts. We would like to give them our deep gratitude for their kindness to help us to develop the
quality life of the HIV patients and the orphaned children living with and affected by HIV/AIDS. You can see
more detail here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/camel-sumer-classic-2013.html
วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 กลุมคณะเพื่อนๆ ระยองวิทยาคมรุนป 2536 ไดนำขาวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบใหแกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทาน คะ
สมาชิกชมรมผูประกอบการอสังหาริมทรัพย จ.ระยองไดเดินทางมาเยี่ยมและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
กิจการของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
คุณเทียรรี่ แทนสลี เจาของรานคาเมล ผับพรอมสมาชิกไดเดินทางมามอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจการของ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ที่ไดมาจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล "Camel Summer Charity
Classic" ในวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผานมา ณ สนามกอลฟ ดิ เอมเมอรัลด บานฉาง ซึ่งการจัดการแขงขันครั้งนี้
สามารถระดมทุนเงินบริจาคไดมากกวาหนึ่งลานบาท พวกเราขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดกอลฟ
การกุศลครั้งนี้ซึ่งชวยใหเราสามารถชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยเอดสและเด็กกำพราที่ไดรับผลกระทบ
จากเอชไอวี/เอดส

Q
On the 28th of Julyม the teachers and students from Salesian School, London, England came to visit
Camillian Social Center Rayong in the name of the Thai Children's Trust Foundation.
Q
For our lunch, Mrs. Jamchun Ruksri brought special foods for all the members of Camillian Social
Center Rayong on the occasion of her birthday. We wish her to be happy and strong.
Q
During our lunch, there was a group of kind people coming to offer ice-cream for the members of
Camillian Social Center Rayong on the occasion of the birthday of Ms. Fai and Mr. Film. We would like to give
them our sincere thanks for their kindness.
Q
In the afternoon of this day, Ms. Yuphaporn Yoo-La-Oo came with her friends to offer the light meal for
the members of Camillian Social Center Rayong on the occasion of Ms. Yuphaporn's birthday. At the same time,
they donated many consumer goods for us as well. We would like to give them our sincere thanks for their
kindness.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนซาเลเซียน ลอนดอน ประเทศอังกฤษไดเดินทางมา
เยี่ยมศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในนามขององคกรไทย ชิลเดน ทรัสต
ชวงเที่ยงคุณปาแจมจันทร รักศรี ไดนำกระเพาะปลาและผัดหมี่ มาเลี้ยงเด็กๆ เนื่องในวันคลายวันเกิด ขอใหปา
แจมจันทรมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะคะ
กลุมผูใหญใจดีไดนำไอศกรีมมาเลี้ยงสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันเกิดของ
นองฝายและนองฟลม ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทาน คะ
ชวงบาย คุณยุพาภรณ อยูละออและเพื่อนๆ ไดเดินทางมาเลี้ยงอาหารวางสำหรับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณยุพาภรณ นอกจากนั้นยังไดบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคอีก
จำนวนมากดวย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานคะ
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