
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

July 2014 

Dear friends and supporters,  

 Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s Home for 

July 2014. Now it’s rainy season and heavy rain sometime but our kind people did not hesitate 

to visit our center and supported us. Our children were very happy and enjoyed doing all the fun 

activities with them. Here the weather is usually changing for a while, our children take care of 

health with exercise and we hope all you kind people are in good health and strong. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ชว่งนีเ้ป็นชว่งหน้าฝนบางวนัฝนก็ตกหนกัคะ่ แตผู่้ ใหญ่ใจดีของเราก็มา

เย่ียมและช่วยเหลือศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง อย่างสม่ําเสมอ เด็กๆของเรามีความสุข

มากท่ีได้ทํากิจกรรมและได้รับการช่วยเหลือจากความใจดีของทุกท่าน และเด็กๆดแูลสขุภาพ ร่างกายเป็น

อยา่งดีโดยออกกําลงักาย และขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทกุๆทา่นดแูลสขุภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ่/ครับ 

 

 

On the 5th of July our children received an Influenza Vaccine 2014 from our nurse at the 

Camillian Social Center Rayong for protecting the Flu virus. 

วนัท่ี 5  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เด็กๆ ท่ีศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้มีการรับ

วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 2014  กบัพยาบาลของศนูย์เรา 

 

    

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.immunize.org/vis/thai_flu_inactive.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hmTgU-qOJNG5uASbloLIBQ&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHfLwU8p1RmMIEDM3rD4hvUxlbkqw


On the 6th of July the teachers and students from Mayfield School England came to visit 

The Camillian Social Center Rayong. They support us through The Thai Children's Trust in 

England, which as an Organization have supported us for many years. 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมย์ฟิลด์ ประเทศอังกฤษซึ่งเป็น

ผู้สนบัสนนุเงินให้แก่องค์กร Thai Children's Trust ประเทศองักฤษ ได้เดินทางมาเย่ียมเด็กๆท่ีศนูย์ฯ  จึง

ขอขอบพระคณุสําหรับการมาเย่ียมสนบัสนนุในครัง้นีค้รับ/คะ่ 

 

       

 

 

On the 12th of July our children and members of our center went to attend the ordination 

of our new catholic priest: Rev.fr.Michele Wuthichai Boonbunlu at the Ascension 

Catholic  Sampran in Nakornpathom Province. After the ceremony was finished, our children 

had a good opportunity for a study trip at the Wax Museum before they came back to the 

center. 

 วนัท่ี 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เด็กและสมาชิกศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้

เดินทางร่วม งานบวชของคณุพ่อวฒุิชยั  บญุบรรล ุ ท่ีโบสถ์วดัพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้สวรรค์ อ.สามพราน จ.

นครปฐมและได้ถือโอกาสหลงัจากเสร็จภารกิจงานบวชได้พาเด็กๆทศันะศกึษาตอ่ท่ี  พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้  จ.

นครปฐม 

 

https://www.facebook.com/wuthichai.boonbunlu


        

 

        

 

 

On the 13th of July there was a group of kind people who came to organize the fun 

activities (Music and games) for members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you to 

all the kind people in making us happy and we hope that you will come again soon.  At the 

same time, our children welcomed the second group of students of Mayfield School from 

England. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. God bless you. 

วนัท่ี13  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  กลุ่มปันนํา้ใจ เอาไปให้น้อง ได้มาทํากิจกรรมสนกุสนานสําหรับ

สมาชิกภายในศนูย์ฯ และได้นําของใช้ตา่งๆ มากมายมาให้อีกด้วย ขอขอบพระคณุ ครูเก่ง Kfcmusic 

Focus Friend และเพ่ือนๆ ท่ีนําดนตรีมาสร้าความสนกุสนานให้กบัเด็กและสมาชิกท่ีศนูย์ของเรา และหวงั

ว่าในโอกาสหน้าเด็กๆ จะได้ทีโอกาสดีๆ แบบนีอี้กครัง้ และช่วงเวลาเดียวกันก็มีกลุ่มครูและนกัเรียนจาก

โรงเรียนเมย์ฟิลด์ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีสองท่ีมาเย่ียมเด็กๆของเราในเดือนนี ้พวกเราต้องขอขอบพระคณุในความ

ใจดีและมีนํา้ใจของทกุๆทา่นมากครับ ขอให้พระเจ้าจงคุ้มครองทกุทา่นตลอดไป 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong
https://www.facebook.com/kfcmusicf
https://www.facebook.com/kfcmusicf


                 

 

       

 

 

On the 14th of July it was the celebration of St. Camillus, the founder of Camillian Order 

and at the same time, The Camillian Social Center Rayong organized a celebration of the first 

Mass of our new catholic priest: Rev.fr.Michele Wuthichai Boonbunlu. Besides, which we used 

this opportunity to celebrate the birthdays of all our children who born this month. 

วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. พ.ศ. 2557 เป็นวนัฉลองนกับญุคามิลโล ผู้ ก่อตัง้คณะนกับวชคามิลเลียน 

ในเวลาเดียวกันคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองก็ได้จัดให้มีการฉลองการประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคณุเป็นครัง้แรกของพระสงฆ์ใหม่บาทหลวงมีคาแอล วฒุิชยั บญุบรรล ุ ซึ่งเป็นสมาชิกนกับวชท่ี

ทํางานอยู่ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองน่ีเอง   และช่วงเย็นได้จดังานเลีย้งฉลองแสดงความ

ยินดีให้กบัพระสงฆ์ใหม ่คือ บาทหลวงมีคาแอล วฒุิชยั บญุบรรล ุ และรวมถึงจดังานวนัเกิดรวมให้กบัเด็กๆ

ท่ีศนูย์ท่ีเกิดในเดือนนีด้้วย 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong
https://www.facebook.com/wuthichai.boonbunlu


        

 

     

 

  

On the 19th of July the students of Assumption University, Bangkok came to organize fun 

activities and taught our children how to fold paper. After that there were two groups of kind 

people bring lots of snacks and ice-cream for our children. We would like to say thank you all for 

your kindness. 

วนัท่ี 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตบางนา ได้มาจดั

กิจกรรมสนกุสนานและสอนพบักระดาษสามมิติ ให้กบัเด็กๆ และเยาวชนท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยอง และยังมีกลุ่มเพ่ือนๆ ร้านเมาอ่ะป่าว และร้านเม้าทูเม้า นําขนมและไอศกรีมมาให้จึง

ขอขอบพระคณุพ่ีๆ ท่ีใจดี และทกุทา่นท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไว้ ณ ท่ีนี ้

 



         

 

         

 

 

On the 27th of July The Camillian Social Center Rayong combined with the National 

Health Security Office to make a project helping to take care of the health of our children at the 

center.  That day some of the children at the center helped to cook Thai herb dessert that is 

mixed with Thai nature herb. Our children were happy and it was a very delicious dessert. 

วนัท่ี 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เด็กๆของเราบางคนได้ร่วมมือกันทําขนมไทยบวัลอยสมุนไพร  

เพ่ือให้เข้ากับโครงการรักสุขภาพท่ีทางศนูย์ได้เข้าร่วมกับสํานกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เด็กๆมี

ความสขุมากท่ีได้ทานขนมจากฝีมือของตนเอง 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y1LgU_WXKovq8AWroIHgAg&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFgX5w4BGqAEp7mWssyGH2spVXl7Q


       

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480   Fax 038 - 687480 

                                       E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 

mailto:cscrayon@loxinfo.co.th

