
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
December 2016 

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 December 2016. Our 
children were very happy to welcome many groups of kind Thai people and others from 
overseas. This month is the last month of 2016 and therefore a month of festivities and activities 
with are visitors. Our children had many, so they had taken care and manage their time.  Our 
children were very happy to do activities, received useful items and very glad to receive many 
gifts for Christmas and New Year from many different groups of kind people. We would like to 
give our sincere thanks for all their help and we wish them good health, happens and prosperity 
for the New Year.  

สวสัดีค่ะ คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก 
ประจ าเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เดือนนีซ้ึง่เป็นเดือนสดุท้ายของปีและมีวนัหยดุพิเศษหลายวนั เด็กๆมี
กิจกรรมท ามาก ดงันัน้เด็กๆของเราแบ่งเวลาในการเรียนละท ากิจกรรมได้เป็นอย่างดี  เด็กๆของเรามี
ความสขุมากท่ีได้ท ากิจกรรมสนุกสนาน รับสิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ และดีใจมากท่ีได้รับของขวญัมากมาย
เน่ืองในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ผู้ ใหญ่ใจดีหลายๆกลุ่มท่ีมาเย่ียม ขอขอบคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านท่ี
ช่วยเหลือศนูย์ของเรามาโดยตลอด ขอให้ทกุท่านมีความสขุ สขุภาพแขง็แรง ร ่ารวยเงินทอง ทกุๆท่านครับ 
 

 



The 3rd of December was a day of art, our children enjoyed painting picture in watercolor 

in their free time. So they learned how to create the picture and practiced their drawing. They 

were happy to do this activity together. 

วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัศิลปะของเด็กในศนูย์ เด็กๆสร้างผลงานจากสีน า้เป็นของ

ตนเอง เพื่อฝึกจินตนาการและทกัษะการวาดภาพระบายสี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เด็กท ากิจกรรม

ร่วมกนัอย่างสนกุสนาน 
  

          
 

 

On the 4th of December we had a visit from Ms. Laurel Jansury of the Thai Children’s 
Trust in England during the morning; this organization helps our center’s with the work we do.   

After lunch, the children went to an Italian restaurant in Pattaya owned by Mr. Enzo. Our 

children had great fun swimming in the sea and built sand castles while the restaurants staffs 

cooked Italian pizza for them. The children found the pizza and other Italian food very delicious. 

Before our children returned the center, they sang a song for Mr Enzo to thank him for the party. 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเช้าเด็กท่ีศนูย์ได้ต้อนรับการมาเย่ียมของคณุ Laurel Jansury ซึง่

ท่านเป็นพนกังานใหม่ท่ีท างานอยู่ในองค์กร Thai Children’s Trust ท่ีประเทศองักฤษ ท่ีช่วยเหลือศนูย์ของ

เรามาตลอด 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จแล้ว เด็กๆได้ออกเดินทางเพื่อไปพทัยา เน่ืองจากมีคณุEnzo เลีย้ง

พิซซา่อิตาเลี่ยนแท้ท่ีร้านพิซซ่าท่ีพทัยาข้างชาดหาย ขณะท่ีเด็กรอพี่ๆปรุงพิซซ่าอยู่ เด็กๆก็ได้สนกุสนานกบั

การเล่นน า้ทะเลและก่อกองทราย หลงัจากนัน้ไม่นานเด็กๆก็เอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายในวนันี ้ซึง่ก่อน

กลบัเดก็ๆของเราได้ร้องเพลงเพื่อขอบคณุคณุเอน็โซ่ส าหรับอาหาร 



           

         
 

 

On the 5th of December was the birthday of the Thai King who died in October of 2016. 

The center organized ceremony of mourning the king and there were many activities that day. 

They also carried out useful activities included gathering rubbish and cutting the grass at the 

base of the wall outside the center, which they all enjoyed. 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัพ่อแห่งชาติแต่คณุพ่อซึง่เป็นพระมหากษัตริย์ของคนไทยทัง้

ประเทศได้สวรรคตลงตัง้แต่เดือนตลุาคมท่ีผ่านมา ทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้จดัพิธี

ถวายอาลยัให้แก่ในหลวงเน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยมีกิจกรรมมากมาย

ในงาน และเดก็ๆได้บ าเพญ็ประโยชน์โดยการท าความสะอาด เก็บขยะ ถางหญ้าบริเวณใกล้เคียง และรอบ 

ๆ ศนูย์ฯ  ซึง่จากการจดักิจกรรมนีเ้ดก็ ๆ มีความสขุและสนกุสนานกบักิจกรรมท่ีศนูย์ได้จดัขึน้  

         



 

         
 

 

On the 10th of December the staffs of The Siam Cement Group to visited and 

volunteered to clear the rubbish from outside the front of our center. They also provided lunch 

for all members of our center. Our children enjoyed doing this fun activity with them and played 

the hand bells to thank them for their visit. 

วนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 พนกังานบริษัท SCG มาท ากิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดบริเวณ

บ้านเด็ก โดยการกวาดใบไม้ เก็บขยะ ถอนหญ้า ร่วมกบัเด็ก ๆ และเลีย้งอาหารกลางวนั เด็กๆสนุกสนาน

กบัการท ากิจกรรมกบัพี่ๆ สดุท้ายเดก็ๆได้ท าการร้องเพลง และการแสดง Hand bell เพื่อเป็นการขอบคณุพ่ี

ท่ีมาจดักิจกรรมดีๆสร้างรอยยิม้ให้กบัเดก็ๆ 
   

        
 

  

On the 11th of December our children were very glad to buy useful items with the 
support from two kind groups: The Jesters Care for Kids and Canadian Jackalope Golf Club. 
We would like to give our sincere thanks for your kindness.  More details here: http://www.hiv-
aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2016.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2016.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2016.html


 After the children finished the shopping in Big C Center, they went to Suanson Resort to 

have dinner, invited by the owner of the hotel. Thank you very much for your kindness. 

วนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เด็กๆดีใจมากท่ีได้ไปซือ้ของท่ีบิ๊กซี โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม  

Jesters Care for Kids และ กลุ่ม Canadian Jackalope เด็กๆได้เลือกซือ้ของท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเอง 

ทางศนูย์ต้องขอขอบคณุในความใจดดีของทกุท่านเป็นอย่างสงู 

หลงัจากนัน้ได้เดินทางตอ่ไปท่ีสวนสนรีสอร์ท เด็กๆได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมทัง้

สนกุสนานกบัการเลน่น า้ที่สระของรีสอร์ท โดยสนบัสนนุจากคณุกุ้ง สนิุรัตน์ ซึง่เป็นเจ้าของ ต้องขอขอบคณุ

ในความใจดีของคณุกุ้งเป็นอย่างสงู 
 

         

  

         
 



On the 12th of December the staff of the Thai MMA Company came to organize activity 

and make suggestions for our children about their occupation in the future. The trainers asked 

the children to choose a job that they might like, afterwards they shared their opinions about 

these jobs. This was all in an atmosphere of fun with songs and organized fun activities for our 

children. This activity was very good for our children in order that they begin to think of there 

future. Thank you for your good suggestion for our children 

วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทางบริษัท TMMA ได้มาท ากิจกรรมแนะแนวอาชีพในอนาคตให้กบั

เด็ก ๆ โดยให้เด็ก ๆ แต่ละคนคิดว่าในอนาคตต้องการท่ีจะประกอบอาชีพอะไร จากนัน้ก็ให้เด็ก ๆ เลือก

อาชีพและออกมาน าเสนออาชีพท่ีตนเองอยากท าในอนาคตเป็นรายบุคคล ระหว่างการท ากิจกรรม

บรรยากาศเตม็ไปด้วยความสนกุสนานจากกิจกรรมตา่งๆ จากการร่วมกิจกรรมในครัง้นีส้ามารถบอกได้เลย

ว่าเด็กแต่ละคนได้วางแผนชีวิตของตนเองไว้อย่างไร ต้องขอขอบคณุพี่ๆท่ีมาให้ค าแนะน าดีๆส าหรับเด็กๆ

ของเรา 
  

         
 

 

On the 17th of December At 4 pm, there was a group from Seventeen magazine and 
Women Health magazine who came to give New Year presents for children at The Camillian 
Social Center Rayong. Thank you all for your kindness.  

Our center organized a party to thank all the benefactors who have supported us and 
helped with many activities of center. There were many performances from our children 
beginning with a nativity play and many dancing shows on stage during the evening. The 
children very much enjoyed the fun and the food. That day, this was all in an atmosphere of fun. 
Thank you for your kindness. You can see more details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/xmas2016.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2016.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2016.html


วนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 4 โมงเย็น กลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีจากนิตยสาร Seventeen และ 
Women Health ได้มามอบของขวัญวันปีใหม่ ให้กับเด็กก าพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ 
ขอขอบพระคณุทกุท่านนี ้

ตอนเย็นทางศูนย์ได้มีการจัดงานขอบคุณผู้ ใหญ่ใจดีท่ีช่วยเหลือศูนย์ของเรามาโดยตลอด โดย
ภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ เช่น การแสดงละครการประสูติของพระเยซูของเด็กทุกคน  
การเต้นประกอบเพลงปิกกะจ ูเดก็ๆและผู้ใหญ่ ขณะชมการแสดงก็ได้รับประทานอาหารกนัอย่างเอร็ดอร่อย
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างร่ืนเริง สนกุสนาน เด็ก ๆ ทกุคนมีความสขุเป็นอย่าง ขอขอบพระคณุทกุ
ท่านที่มาร่วมงานในครัง้ 

 

         
 

         
 

          
        



On the 188th of December member of Friend for Friend and Sky Music came to organize 
retro dancing (it’s local Thai traditional Dancing) and they brought with them many foods for all 
members of our center. Our children had great fun with the dancing and very much enjoyed the 
food and many presents from them. The atmosphere for that day was very warm and great fun.            
วนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทางกลุม่แมบ้่าน ส านกัท้อน ได้จดักิจกรรมร าวงย้อนยคุให้กบัเด็ก ๆ ได้มีส่วน
ร่วม รวมถึงมีการเลีย้งอาหารกลางวนั การแจกของรางวลั การบริจาคของให้ศนูย์ เด็ก ๆ ทกุคนล้วนแต่มี
ความสขุ สนกุสนาน ทัง้ร้อง ทัง้เต้น เอร็ดอร่อยกบัอาหาร และดีใจมากท่ีได้รับของขวญัมากมายบรรยากาศ
ภายในงานเป็นบรรยากาศที่อบอุน่และสนกุสนานมากๆ 
 

         
 

         
 

 
On the 22nd of December a group of kind people came to give gifts for children. Thank 

you all for your kindness.  
In the evening, the Boardwalk restaurant invited our children for a Christmas party and 

our children very much enjoyed the delicious food. The children played music with hand bell to 
thank them for their kindness 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ได้มีผู้ ใหญ่ใจดีจากสวนสนบีช รีสอร์ท น าของขวญั ขนม และของ
เลน่มามอบให้กบัเดก็ๆ ขอขอบพระคณุทกุท่าน 



ช่วงเย็น เด็กๆ ได้รับเชิญไปงานคริสต์มาสปาร์ตี ้ท่ีร้านบอร์ดวอล์ค หาดพลา อ.บ้านฉาง โดย
ภายในงานมีอาหารเย็นแสนอร่อย และมีการแสดง Hand Bell เพลง Silent Night และ Jingle Bells เป็น
การขอบคณุ ขอขอบพระคณุ คณุดวงใจ และคณุแกรนท์ และผู้ใหญ่ใจดีทกุๆ ท่านเป็นอย่างสงู 

 

         
 

         
 

         
 

 
On the 25th of December after lunch it was time to visit the Camel Pub in BangChang for 

the annual Christmas party, the children as always very much enjoyed the party and the gifts 
presented by Terry’s crew from the Camel and Garden International School presented by the 
VFW (veterans of Foreign Wars). More details here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/camelpubxmas2016.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/camelpubxmas2016.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/camelpubxmas2016.html


Later that evening our center organized a Christmas party for members of our center. It 
began with holy mass in the chapel with Bishop Silvio Siriphong Jarassri who heads the Diocese 
of Chanthaburi. After our children finished mass, they performed a nativity play and enjoyed 
having many foods together. We used this opportunity to organize the birthday for six children 
who were all born this month. Finally, our children were very happy to receive their Christmas 
gifts. That day, many groups of kind people brought many foods for all the members of our 
center. We would like to give our sincere thank you for your kindness.  

วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หลงัจากท่ีเด็กๆรับประทานอาหารกลางเสร็จเรียบร้อย ก็ถึงเวลาท่ี
เด็กจะไปร่วมงานท่ีร้านคาเมล พลบั บ้านฉาง ซึ่งได้จดังานฉลองวนัคริสต์มาสให้กบัเด็กเป็นประจ าทุกปี 
เดก็ของเราสนกุสนานกบักิจกรรมในงานและได้รับของขวญัมากมายในงานอีกด้วย ซึง่งานนีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้
ถ้าขาดความใจดีจากผู้สนบัสนนุ คือ คณุเทียร์ร่ีเจ้าของร้านคาเมล พลบั และ โรงเรียนนานาชาติการ์เด้น 

ช่วงเย็นศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานวนัคริสต์มาสให้กบัสมาชิกศนูย์ เด็กๆ
เร่ิมต้นด้วยการท ามิสซาพระคริสต์สมภพ โดยประธานในพิธีคือ พระสงัฆราชซิลวีโอ จรัสศรี ประมขุสงัฆ
มณฑลจนัทบรีุ หลงัจากนัน้เดก็ๆได้ร่วมกนัแสดงละครการประสตูิของพระเยซูและรับปะทานอาหารร่วมกนั  
แล้วได้ใช้โอกาสนีฉ้ลองงานวนัเกิดให้กบัเด็กท่ีเกิดในเดือนนีอ้ีกด้วย สดุท้ายเด็กๆดีใจมากท่ีได้รับของขวญั
เน่ืองในวันคริสต์มาสในวันนีม้ีผู้ ใหญ่ใจดีหลายกลุ่มน าอาหารมาให้สมาชิกศูนย์ได้รับประทาน ต้อง
ขอขอบพระคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่าน ท่ีมาเลีย้งอาหารเย็นในวันดังกล่าวเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลือในโอกาสตอ่ๆ ไป 

 

            
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

         



 

        
 

           
 

         
 

 
On Dec, 28th Mr. Ben Chalatit who is a famous actor in Thailand and his friends came to 

visit our children. They did many fun activities with our children and sponsored dinner for all the 
members of Camillian Social Center Rayong. Our children very much enjoyed the activities with 
Mr. Ben and we hope he will come to visit our center another time 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 คณุเบน ชลาธิศ นกัร้อง ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงได้มาเย่ียมเด็กๆ และได้
ร่วมท ากิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ร า กบัเด็กๆของเรา พร้อมทัง้ยงัได้สนบัสนนุอาหารเย็น เด็กๆของเราสนกุกบั
การท ากิจกรรมกบัคณุ เบน ชลาธิศ เป็นอย่างมาก เราต้องขอขอบคณุท่ีมาเย่ียมและหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคณุ
เบนจะมาเย่ียมเราในโอกาสตอ่ไป 
 



.         

 
On the 31st of December our center organized a New Year party for the children. There 

were many types of barbecue and other foods and they waited up to count the New Year in 
 วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์ได้จดัฉลองปีใหม่ให้กบัเด็กๆ ซึ่งมีอาหารปิง้ ย่าง และ

อาหารอื่นๆอีกมากมาย เดก็เอร็ดอร่อยกบัอาหาร และเด็กได้ร่วมกนันบัถอยหลงัส าหรับพทุธศกัราชใหม่อีก
ด้วย 
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