Newsletter from the Camillian Children’s Home
September 2013
Dear friends and supporters,
Here we are once again with a new newsletter from The Camillian Children’s
Home for September 2013. Our children have been preparing before they will
have their final examinations. Some of the children didn’t send their home work in
to school on time; so they are busy trying to catch up. It is their problem but they
can pass every problem because as always we have had many kind people who
organized wonderful activities for all our children. Our children were very happy
and liked to do the activities with many different groups of kind people all month.
สวัสดีคะ คุณผูอานที่คิดถึงทุกๆทาน กลับมาพบกันอีกแลวนะคะสำหรับจดหมายขาวบาน
เด็ก ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เดือนนี้เด็กๆของเราเตรียมตัวสำหรับการสอบ โดยเด็กๆ
ทุกคนสามารับผิดชอบเรื่องการเรียนของตนเองไดเปนอยางดี สำหรับเด็กบางคนที่คางงานคุณครู
ก็ไดจัดการงานของตนเองอยางเรียบรอยกอนสอบ และผูใหญใจดีทุกทานก็คอยเปนกำลังใจใหกับ
เด็กๆของ พรอมทั้งเขามาเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อสรางรอยยิ้มใหกับเด็กๆของเราตลอดทั้งเดือน
อีกดวย
!

On the 1st of September there was a group of kind people coming to donate
many consumer goods for our children. Thank you for their kindness.
Next Khun Yodsawadee or Pi’ Yen and her friends came to offer the special
lunch, on the occasion of the birthday of Ms. Yen and Ms. Bee. May god bless them.
During our lunch Khun Ann and her friends offered cakes for all the members of the
center on the occasion of her birthday.
After our children’s lunch, Mr. Francesco Galdelli who is one of our long time
friends and supporter of Camillian Social Center Rayong accompanied our
children to Big C Rayong and allowed our children to shop for the essential
materials for their daily life while he paid the bill. All children were very happy to
get the useful essential for their daily life for example shampoo, soap, underwear,
stationery etc. We would like to give him our sincere thanks for his kindness. Details
here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/francesco-galdelli-big-c-2013.html
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุมผูแทนฝายขาย บจก.บางกอกออโตพารท ไดนำสิ่งของ
อุปโภคบริโภค มาบริจาคใหกับเด็กๆ และผูปวย ที่อยูในความดูแลของศูนยคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณในความใจดีของทาน
ชวงเที่ยง คุณเย็น หรือคุณยศวดี ประจันตเสน และเพื่อนๆ ไดมาเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับ
เด็กๆ พรอมกับนำเคกมาเปา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณเย็นและคุณบี ขอใหทั้งคูมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง และขอขอบคุณทุกทาน ระหวางอาหารกลางวัน คุณแอนและเพื่อนๆ ไดมา

เลี้ยงขนมเคกใหกับสมาชิกภายในศูนยฯ ทั้งเด็กๆ และผูใหญ โอกาสวันคลายวันเกิดคุณเปล ขอ
ขอบคุณในความใจดีของทาน
หลังอาหารกลางวัน คุณฟรานเชสโก กัลเดลลี ผูซึ่งเปนเพื่อนและผูสนับสนุนของศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ไดพาเด็กๆ ไปซื้อของใชที่จำเปนสำหรับชีวิตประจำวัน โดยคุณ
ฟรานเชสโกเปนผูจายเงินให พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีที่คุณฟรานเชสโกมีตอพวกเรา
เสมอมา

On the 5th of September there was a group of kind people coming to donate
many bags of rice for our children and patient of The Camillian Social Center
Rayong. Thank you for their kindness.
วันที่ 5 กันยนยน พ.ศ. 2556 คณะเถานั้ง ศาลเจาโจวซือกง ป 2556 ไดนำขาวสารจำนวน
15 กระสอบมาบริจาค ใหกับเด็กกำพราที่ไดรับผลกระทบจากเอดส และผูปวยเอดสที่อยูในความ
ดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณทุกทาน

On the 7th of September a group of students at Rayong Wittayakhom School
and Rayong Technical College came to donate some money for the support of all
activities at The Camillian Social Center Rayong and organized fun games. Thank
you for their kindness.
!
In the afternoon, Mr. A-chirawit and his family came to offer many Thai
desserts on the occasion of his birthday. Thank you and god bless them.
!
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 โรงเรียนระยองวิทยาคมและวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ไดรวมกันเลนดนตรีเปดหมวก เพื่อนำรายไดมาชวยเหลือนองๆ และไดมาจัดกิจกรรม ขอขอบคุณ
นักเรียนนักศึกษาทุกทาน
หลังอาหารกลางวัน วันนี้ซึ่งเปนวันคลายวันเกิด ด.ช.อชิระวิชญ เจริญวรนันท ซึ่งนองและ
ครอบครัวไดนำขนมไทย มาใหผูปวยและเด็กๆ ที่อยูในความดูแลของทางศูนยฯ ขอใหพระเปนเจา
อวยพร ใหนองมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

On the 8th of September there was a charity event organized by The Jesters
Care For Kids organization. Our children of The Camillian Social Center Rayong
were invited to join this charity event. Our children were very happy to take part in
all the activities at the event. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/
event/jester-fair-2013.html
While are children where attending The Jesters Fail, the Good Will
Foundation came to donate many useful consumer goods for our children and
patients of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for their kindness.
At 4 pm. the members of Lion Club of Pomprabsattrupai district came to
donate many consumer goods and organized fun activities with our members of
The Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere thanks
for their kindness.
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2556 ชวงเชา กลุมเจสเตอร แคร ฟอร คิดส ไดจัดงานการกุศล
ประจำป 2556 ขึ้น และไดเชิญเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองใหไปรวมงาน เด็กๆ
สนุกสนานมากๆ กับเกมสตางๆ ที่จัดขึ้น
หลังจากเด็กของเราออกไปทำกิจกรรมนอกศูนยไมนานมูลนิธิจิตตานุเคราะห นำโดยคุณ
ธำรง ประธานมูลนิธิ ไดนำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคใหกับเด็กและผูปวย ที่อยูในความดูแลของ
ทางศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง หลังจากนั้นชวงบายสมาชิกสโมสรไลออนส
ปอมปราบศัตรูพาย ภาค 310d ไดเดินทางมาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกสมาชิกศูนย
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พรอมกับจัดกิจกรรมสนุกสนานใหแกเด็กๆ ดวย พวกเราขอ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ

On the 9th of September some children of The Camillian Social Center
Rayong went to The Camillian Home in Latkrabang to meet the actors: Am Atichart
Chumnanont, Nut Meria Benedetty, Marina Balenciaga and her mother, also Di
Chanana Nutakom.
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 เด็กๆ บางคนของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ได
รับโอกาสดีเดินทางไปบานคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการและพบปะกับดาราที่มาเยี่ยมเด็กๆ พิการที่นั่น
ดาราที่มาประกอบดวย อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท นัท มีเรีย เบเนเด็ตตี้ มารีนา บาเลนซิเอกาและคุณ
แมอรศรี รวมทั้งคุณดี้ ชนานา นุตาคมดวย

On the 10th of September there was a group of kind people who are staffs
from The Intercontinental Hotel and Holiday Inn came to donate money in amount
of 95,000 THB. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.

Then our children had an opportunity to sing a birthday song to Mr. Leuket
Suwannavudh who came to donate consumer goods for the members of Camillian
Social Center Rayong. We would like to give them our sincere thanks for his
kindness.
!
In the evening, Mr. Winai Liewboonkim came together with his family and
friends to offer a special dinner for the children of The Camillian Social Center
Rayong on the occasion of his birthday. We would like to give him our sincere
thanks and wished that he be happy and healthy.
!
After dinner, The Camillian Social Center Rayong organized the birthday
party for our children who have their birthday this month. At the same time, we
wished Mr .Marco Palestrini, one of our volunteers, to be happy on his birthday as
well.
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 ชวงเชามีกลุมผูใหญใจดีจากโรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
และฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ ไดเดินทางมาบริจาคเงินจำนวน 95,000 บาท เพื่อชวยเหลือสนับสนุน
กิจการของศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทาน
ครับ/คะ
เด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง มีโอกาสที่จะรองเพลงอวยพรวันเกิดใหกับ
คุณลือเก็จ สุวรรนาวุธ ผูซึ่งไดเดินทางมาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียนฯ
ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ
สำหรับอาหารกลางวันวันนี้คุณวินัย เลี่ยวบุนกิมไดเดินทางมาพรอมกับครอบครัวและเพื่อนๆ
เพื่อเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวัน
เกิดของคุณวินัย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทานและขอใหทานมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง
เสมอไปครับ/คะ
หลังอาหารเย็นศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองไดจัดใหมีงานเลี้ยงวันเกิดสำหรับ
เด็กๆ ที่มีวันคลายวันเกิดในเดือนกันยายนนี้ พรอมกันนี้ เรายังไดฉลองวันคลายวันเกิดใหคุณมารโก
พาเลสตรินี่ ผูซึ่งเปนอาสาสมัครของศูนยดวย

On the 13th of September in the afternoon, a group of representative
teacher from St. Joseph Rayong School came with 6 bags of rice and many diapers
to donate for our patients and children of The Camillian Social Center Rayong. We
would like to give them our sincere thanks.
For our lunch, Miss Daojai Akdham or ms. Boom and her friend, came to offer
dinner and dessert for our children of The Camillian Social Center Rayong. We
would like to give them our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 ตอนบายตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนเซนตโยเซฟระยองไดนำ
ขาวสาร 6 กระสอบพรอมทั้งผาออมผูใหญจำนวนมากมาบริจาคใหแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของพวกทานครับ/คะ
ตอนเย็นคุณบุม ดาวใจ อัคธรรมและเพื่อน คุณวราภรณ หรือคุณบุม ไดมาเลี้ยงอาหารเย็น
และขนมแกเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทั้งคูครับ/คะ!

On the 14th of September in the morning, our children and members of The
Camillian Social Center Rayong got the vaccine to prevent the influenza for the
year 2013-2014.At lunch, Mr. Kim Phakdeeprayoon and his family came to offer
lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of
his birthday. We wished him to be happy and healthy all times. We would like to
give them our sincere thanks for their kindness.

In the afternoon, the Lapimol's family and friends came to organize birthday
celebration for Miss Panyaporn or Nong Gift. The parent of Nong Gift brought the
soft drink and cake to offer for our children at The Camillian Social Center Rayong.
At the same time, the family of Mrs. Thipphawan Thongsri brought many snacks
and stationery for our children as well. We would like to give them our sincere
thanks for their kindness
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ชวงเชาเด็กๆและสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยอง ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
สำหรับอาหารกลางวัน คุณกิม ภักดีประยูรและครอบครัว ไดเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
สำหรับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณกิม พวก
เราขอใหคุณกิมมีความสุขและมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทาน
ครับ/คะ
ชวงบายครอบครัวลาพิมลไดมาจัดงานวันเกิดใหกับลูกสาวคือ นองกิ๊ฟ ปญญาพร ลาพิมล
พรอมทั้งนำเครื่องดื่มและขนมเคกมามอบใหกับเด็กๆ ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
ดวย ในขณะเดียวกันครอบครัวคุณทิพวรรณ ทองศรีก็ไดนำขนมและเครื่องเขียน มามอบใหกับเด็กๆ
ดวย พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานครับ

On the 15th of September there was a group of kind people coming to offer
lunch for member of The Camillian Social Center Rayong : Rice steamed with
chicken on the occasion of the birthday of "Nong Games" Thank you and God bless
them.
Then The Thaweesap's family and friend came to donate Air-refresher for
patients of Camillian Social Center Rayong. Thank you for their kindness.
The students of Sattahip Commercial College came to visit our center and
donated many consumer goods for the members of The Camillian Social Center
Rayong. Thank you for their kindness.
In the evening, there was a group from Rayong City Hotel coming to offer
dinner for members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give
them our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 15 กันยาย พ.ศ. 2556 มีกลุมผูใหญใจดีจากบานฉาง (คุณสุชิน บุญสนอง) ไดนำขาว
มันไกมาเลี้ยงเปนอาหารกลางวันสำหรับสมาชิกภายในศูนยฯ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของ
"นองเกมส" ขอขอบพระคุณทุกทาน
หลังอาหารเที่ยงคุณอรวรรณ ทวีทรัพย ครอบครัวทวีทรัพย และเพื่อนๆ ไดรวมกัน บริจาค
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ชวงบายนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ ไดมาเยี่ยมศูนยฯ พรอมกับบริจาค
ของใชที่จำเปนสำหรับเด็กและผูปวย ขอขอบพระคุณทุกทาน
ชวงเย็นกลุมจากโรงแรมระยองซิตี้ ไดมาเลี้ยงอาหารเย็นใหกับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร ระยอง นำโดยคุณภคณัฐ จันทรหา และเพื่อนๆ ขอขอบพระคุณทานเปนอยางมาก

On the 16th of September Hemchayart's family donated money for dinner on
the occasion of the birthday of Peeranut, Phattaranan and Warunya Hemchayart.
Thank you and God bless them.
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 คุณพรรณศิลป และครอบครัว ไดมอบเงินจำนวน 5,000
บาท เพื่อเปนอาหารมื้อเย็นสำหรับสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เนื่องในโอกาสวัน
คลายวันเกิดของ คุณพีรณัฐ, คุณภัทรนันท และคุณวรัญญา เหมชะญาติ ขอขอบพระคุณ และขอให
พระเจาอวยพรทาน ใหประสบแตความสุข และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

On the 21st of September the Camillian Social Center Rayong organized the
reproductive health training for our children to give them more knowledge about
the growing of their body and mind.
For our children’s lunch, there was a group of kind people who have their
birthday this month coming to offer special lunch and Ice-cream for the members
of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere
thanks for their kindness.
In the afternoon, the professors and student of Burapha University came to
give 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 21 กันยายน พ.ศ. 2556 ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ไดจัดใหมีการ
อบรมเรื่องสุขภาวะทางเพศสำหรับเด็กๆ เพื่อชวยใหพวกเขามีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความเจริญ
เติบโตตามวัยของพวกเขา
สำหรับอาหารเที่ยงมีกลุมผูใหญใจดีประกอบดวยคุณเมธาวี ลาภวนิชยคุณแอวและคุณกฤษ
ดา เจริญศิลปพุทธคุณไดมาเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ระยองในโอกาสวันคลายวันเกิด พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทานครับ/คะ
ตอนบาย คณะอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศูนยระยอง รุน 8 ไดมาทำกิจกรรม
จิตอาสา โดยการมอบเครื่องอุปโภคแกสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง พวกเราขอ
ขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ

On the 22nd of September the mother of Nong Panpun Kotdhammasorn
Srichaisuwan and her family came to offer a special lunch in memorial of 100 days
of the death of Panpun's. We would like to give them our sincere thanks for their
kindness.
In the afternoon, there was a group of kind people coming to organize the
funny activities and offer the light meal for children of The Camillian Social Center
Rayong. Thank you for their kindness.
In the evening, Ms. Sano Saensuk, and friends of her family came to offer the
special dinner, Cupcake and I-cream for member of The Camillian Social Center
Rayong. Thank you all and God bless them.
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 คุณแมกันยารัตน ศรีชัยสุวรรณพรอมครอบครัวไดเดินทาง
มาเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ในโอกาสระลึกถึงครบรอย
วันการเสียชีวิตของนองปนปุน กชธรรมสรณ ศรีชัยสุวรรณ พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของ
ทุกๆทานครับ/คะ
ชวงบาย ชมรมคิดดีทำดี ไดมาเลี้ยงอาหารวางใหกับเด็กๆ ที่อยูในความดูแลของทางศูนยฯ
และยังไดบริจาคสิ่งของตางๆ ใหกับทางศูนยฯ อีกดวย ขอขอบพระคุณทุกทาน

!
ชวงเย็นคุณโสน แสนสุข เพื่อนๆ และครอบครัว ไดมาเลี้ยงอาหารเย็น ใหกับสมาชิก
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง ขอขอบพระคุณทุกทาน และหวังวาทานจะมาเยี่ยมพวก
เราอีก

On the 28th of September Ms. Wathida Pitsuwan and her friends came to
offer lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all
and God bless them.
In the evening, Ms. Wanwisa Pensuwan and her friends came to offer special
dinner for the members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to
give them our sincere thanks for their kindness.
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 คุณวาทิต พิศสุวรรณ และเพื่อนๆ ไดมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
ใหกับสมาชิกภายในศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด ขอ
ขอบพระคุณทุกทาน
ชวงเย็นคุณวันวิสาข เพ็ญสุวรรณ และเพื่อนๆ ไดมาเลี้ยงอาหารเย็นใหกับสมาชิกภายใน
ศูนยฯ และไดมีการอวยพรวันเกิดใหกับคุณแมกซ ซึ่งเกิดในวันที่ 27 ก.ย. ขอขอบพระคุณทุกทาน

On the 29th of September, there was a group of kind people from Rayong
coming to offer a special lunch for the members of The Camillian Social Center
Rayong on the occasion of the birthday of Miss Siriporn Cholphong and Miss
Warunee Kwanburi. Besides this, there were also many friends coming take part in
this activity. We would like to give them our sincere thanks for their kindness.
In the afternoon a big group of the Ducati rider started to ride their
motorbike around 02.15 P.M. from The Ducati Pattaya Shop and reached The
Camillian Social Center Rayong around 03.20pm,. The Ducati riders brought the
happiness to all the members of The Camillian Social Center Rayong. They brought
the consumer goods for the Center and they gave the exciting experience for our
kids by showing their bikes and taking our children on their bikes for a short ride up
the side road outside our center. We would like to give them our sincere thanks for
their kindness. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pattayaducati-2013.html
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุมผูใหญใจดีจากระยองมาเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิก
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยองในโอกาสวันคลายวันเกิด คุณวารุณี ขวัญบุรี (2 ต.ค.)

และคุณศิริภรณ ชลพงษ (16 ต.ค.) นอกนั้นยังมีกลุมเพื่อนๆ มารวมดวยชวยกันในการทำบุญครั้งนี้
อีกดวย พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของทุกทานครับ/คะ
ชวงบายกลุมคณะนักขับมอเตอรไซคดูคาติ ไดเริ่มตนขับมอเตอรไซคมาจากโชวรูมดูคาติที่
พัทยาประมาณบายสองโมงสิบหาและไดเดินทางมาถึงศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
ประมาณบายสามโมงยี่สิบ และไดนำความสุขมาใหกับสมาชิกศูนยคามิลเลียนฯ โดยการนำเครื่อง
อุปโภคมาใหและมีการแสดงมอเตอรไซคผาดโผน อีกทั้งนำเด็กๆ ใหมีโอกาสนั่งมอเตอรไซคดูคาติไป
ขางนอกศูนยดวย พวกเราขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของทุกๆ ทานครับ/คะ
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