
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
December 2017 

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 2017. Our children had 

few days off school for Christmas and New Year 2018 this month. There were many groups of 

visitors coming to organize fun activities for our children and some groups of kind people took our 

children to have special foods outside. Although our children had lots of activities to do they didn’t 

neglect their home work from school. We are all delight that you visited us and would like to give you 

our sincere thanks for all your help.  

 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะค่ะสาหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก ประ
จาเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในเดือนน้ีเด็กๆของเรามีวนัยดุเรียนหลายวนัเน่ืองดว้ยอยูใ่นช่วงวคัริสตม์าส
และวนัข้ึนปีใหม ่2018 ซ่ึงมีผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มไดม้าจดักิจกรรมใหเ้ด็กๆท่ีศูนยแ์ละบางท่านก็ไดพ้าเด็กๆ
ไปรับประทานอาหารขา้งนอก ถึงแมว้า่เด็กๆจะมีกิจกรรมท ามากมายแต่เด็กๆก็ไม่ละเลยเร่ืองการเรียนของ
ตนเอง ทา้ยน้ีทางเรารู้สึกปลาบปล้ืมท่ีทุกท่านไดม้าเยีย่มและขอบคุณเป็นอยา่งสูงท่ีช่วยเหลือเด็กๆของเรา 
 

 

On the 1st
 of December it was the World Aid’s Day, our center organized many activities for 

the day connected to HIV/Aids. Booths to share HIV/Aids information for all the people at the event, 

they now know how to prevent and be able to live with HIV/Aids as a patients. All of us here were 

very happy to organize this for everybody to know more about HIV/Aids. 

เราเร่ิมตน้วนัแรกของเดือนดว้ยกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์คือวนัเอดส์เดย ์ในงาน ซุม้ให้ขอ้มูลความรู้
ท่ีมีประโยชน์มากมายเก่ียวกบัเช้ือเอชไอวี/เอดส์ใหก้บัผูร่้วมงานไดรั้บรู้  เช่น การรู้จกัการป้องกนัและการอยู่



ร่วมกบัผูป่้วย เอชไอวี /เอดส์ได้ ทุกท่านท่ีร่วมกนัจดังานวนัน้ีรู้สึกดีใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท ากิจกรรม
ดีๆในคร้ังน้ี 

       
 

       

 
 

On the 2nd
 of December all the children went to join at the Christmas Fair at the Garden 

International School. Some of children liked to play the many games and others enjoyed playing with 

many toy machines and having a delicious light meal at the event. This is now an annual event for 

our children, thank you Garden International School. See more here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/G-I-2017.html 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 เด็กๆไดไ้ปร่วมงานคริสตม์าสท่ี โรงเรียน  การ์เดน้อินเตอร์เนชนัแนลสคูล 
ระยอง  เด็กบางค นช่ืนชอบในการเล่นเคร่ืองเล่น ส่วนบางคนชอบเล่นเกมส์ต่างๆในงาน เด็กๆของเรา
สนุกสนานกบักิจกรรมในงานอยา่งมากพร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบัอาหารวา่งในงานอีกดว้ย เด็กๆมีความสุขมาก
ท่ีไดไ้ปร่วมงานคริสตม์าสท่ีโรงเรียน การ์เดน้อินเตอร์เนชนัแนลสคูล ระยอง ประจ าทุกๆปี ตอ้งขอขอบคุณ
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านอยา่งมาก 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/G-I-2017.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/G-I-2017.html
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6moGT3cfYAhUFipQKHRa4BAUQFghBMAQ&url=http%3A%2F%2Fdir.sanook.com%2Fwebdetail%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F53169%2F&usg=AOvVaw0JCa3vTzpFbDC846OJkM0O
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6moGT3cfYAhUFipQKHRa4BAUQFghBMAQ&url=http%3A%2F%2Fdir.sanook.com%2Fwebdetail%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F53169%2F&usg=AOvVaw0JCa3vTzpFbDC846OJkM0O
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6moGT3cfYAhUFipQKHRa4BAUQFghBMAQ&url=http%3A%2F%2Fdir.sanook.com%2Fwebdetail%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F53169%2F&usg=AOvVaw0JCa3vTzpFbDC846OJkM0O


                    
 

         

 

On the 3rd
 of December, Larissa Viravaidva Stillman invited our children at the center to her 

home near the Saunson Beach. Our children competed in a drawing compotation and enjoyed 

swimming together. Thank you for her kindness.  

วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 คุณ Larissa ไดเ้ชิญเด็กของเราไปเท่ียวท่ีบา้น ท่ีอยูใ่กล้ทะเลท่ี
ชายหาดสวนสน เด็กๆไดแ้ข่งขนัวาดรูปเก่ียวกบัวนัพอ่ และสนุกสนานกบัการ เล่นน ้า ขอขอบพระคุณ ใน
ความผูใ้หญ่ของคุณลาสิสสาเป็นอยา่งยิง่ 

 

                    
 



       
 

       
 

 
 

On the 5th
 of December it was Father’s Day our center organized all the children to pay 

respect to our director and other people who help to take care of them. Afterwards, our children did 

many activities together and they competed in writing a Father’s Day Essay, drawing and singing. 

For lunch, our children enjoyed having many foods with support from many different groups of kind 

people. Thank you very much for all your kindness. 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดักิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ  

เด็กๆ ไดไ้หวคุ้ณพอ่ผูอ้  านวยการและคุณพอ่คนอ่ืนๆท่ีศูนย ์ และในงานมีกิจกรรมท ามากมาย ให้เด็กๆไดท้ า
เช่น การแข่งขนัการ ขียนเรียงความเร่ืองพอ่ วาดภาพ  และประกวดร้องเพลง วนัพอ่  และช่วงเท่ียง เด็ก
เอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายท่ีผู ้ ใหญ่ใจดีหลายกลุ่ม เช่น คุณสมทรง มาเล้ียงก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารกลางวนั , 

หจก.ชยัเจริญผล และเพื่อนๆ เล้ียงขนมหวาน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 

       



             
 

 

On the 9th
 of December our children were very happy to buy useful items and every day 

necessaries at the Big C Super Center Rayong on the occasion of a Christmas Festival with support 

from Jesters Care for kids & Jackalope Canadian Golf Club, also Sacha Baker and Friends from 

Australia. All of us here would like to give our sincere thanks for your kindness. See more details 

here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2017.html 

วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 เด็กๆมีความสุขมากท่ี  ไดมี้โอกาสไปเลือกซ้ือของท่ีบ๊ิกซี  โดยไดมี้
ผูใ้หญ่ใจดี  (Jackalope, Canadian Golf Club และ Sacha Baker and 

Friends) พาเด็กๆ ไปซ้ือของขวญั เน่ืองในโอกาสวนัคริสตมาสและปีใหม่  ซ่ึงเด็กของเราซ้ือของใชท่ี้
เป็นประโยชน์และเป็นของใชท่ี้ใชก้บัชีวติประจ าวนั เด็กๆและสมาชิกศูนยทุ์กคนตอ้ง ขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอยา่งยิง่  

                   
 

       
 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2017.html


On the 11th
 of December all the children went to sing a Christmas song and give thanks to 

the owner of the Saunson Resort (Khun Kung) and other guests who help with a lot of the activities 

in our center. Our children very much enjoyed swimming in the pool and having dinner together at 

the Resort. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เด็กๆ ไดไ้ปเล่นดนตรีเพื่ออวยพรวนัคริสตมาส  ใหก้บัเจา้ของโรงแรม
และผูใ้หญ่ใจดีท่ีสวนสน รีสอร์ทท่ีช่วยกิจกรรมของศูนย์  นอกจากน้ีเด็กๆ  สนุกสนานกบัการ เล่นน ้า และ
รับประทานอาหารเยน็ท่ีรีสอร์ทอีกดว้ย ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

 

       
 

       
 

           

 

On the 12th
 of December there was a group of kind people coming to organize fun activities 

for all the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for your kindness. 



วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ศูนยธ์ารชีวติไดม้าจดักิจกรรมสันทนาการ ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ี
อยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

 

       
 

 

On the 16 
th

 of December our center organized a Christmas Party too thank all the kind 

people who help our children and all activities at the center. At the event, our children performed on 

stage and some of children played hand bells and others danced. We hope all guests at the event 

enjoyed it as much as we did. God bless you. See more here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/xmas2017.html. 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดักิจกรรมวนัคริสต์ มาส
เพื่อขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีหลาย ๆท่าน ท่ีไดช่้วยเหลือทางศูนยด์ว้ยดีเสมอมา  ภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ  

อาทิ แฮนดเ์บล, ชุดการแสดงรักคือฝันไป , คอนเสิร์ตคนจน  และเมดเลยค์ริสตมาส  หวงัวา่ผูใ้หญ่ใจดีทุก
ท่านช่ืนชอบในการแสดงและสนบัสนุนเด็กๆของเราอีกในโอกาสต่อๆ ไป ขอพระเป็นเจา้อวยพรทุกท่าน 

       
 

       

http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2017.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2017.html


       
 

 

On the 23rd
 of December all staffs at Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) came to 

organize recreational activity for our children and patients. One of the activities was our children 

dying clothing, folding a piece of paper into the shape of animals or a Santa doll from paper and they 

also provided lunch for us all. Thank you very much. 

วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 พนกังานจาก  บริษทั โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์  คอปเปอร์ ทิ้ว 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ไดม้าจดักิจกรรมสันทนาการ  โดยการพาเด็กๆ  และผูป่้วยฯ  ท าเส้ือมดัยอ้ม , พบั
กระดาษใหเ้ป็น สัตว์ และท าตุก๊ตาซานตา้  และไดเ้ล้ียงอาหารกลางวนัใหก้บัสมาชิกของศูนยฯ์  อีกดว้ย 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
 

        
 

                      
 

 

On the 25th
 of December in the afternoon, Mr. Brian Wilkinson and his wife invited our 

children to visit the Camel Pub in Banchang in a Christmas celebration.  We would like to give our 



sincere thanks Brian & his Wife for all their kindness to our children helping them be happy on this 

special day. http://www.hiv-aids-kids.org/event/camel-xmas-2017.html 

In the evening, our children returned to the center for a Christmas party, they started with 

holy mass in the chapel with Bishop Silvio Siriphong Jarassri who heads the Diocese of Chanthaburi. 

Afterwards, our children had dinner together with the support from many groups of kind people and 

enjoyed seeing all the fun at the party. The atmosphere on the day was very warm and full of fun. 

วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ .ศ. 2560 ช่วงบ่ายคุณไบรอนั วลิกินสันและภรรยาไดเ้ชิญเด็กๆ  ท่ีอยูใ่นความ
ดูแลของศูนยค์ามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไปเยีย่มชมและฉลองคริสตม์าสท่ีคาเมลผบั  ทางศูนยฯ์ 

ขอขอบพระคุณในน ้าใจดีของทั้งสองท่านท่ีท าใหเ้ด็กๆ มีความสุข  

หลงัจากกลบัจากคาเมลผบั ในช่วงเยน็  เด็กๆของเราก็ร่วมฉลองต่องานคริสตม์าสท่ีศูนย ์เด็กๆเร่ิม
ดว้ยการมิสซาในวดันอ้ยท่ีศูนยร่์วมกบัประธานในพิธีคือ  พระสังฆราชซิลวโีอ  จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑล
จนัทบุรี  หลงัจากนั้ นเด็กๆก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั จากการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม
พร้อมทั้งดูการแสดงบนเวที ซ่ึงบรรยาการเป็นไปดว้ยความอบอุ่นและสนุกสนาน 

 

       
 

       
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/camel-xmas-2017.html


       
 

       
 

       
 

 

On the 31st
 of December our children participated in cleaning many parts of the center to 

welcome in The New Year 2018. This activity helps them develop and prepares them for society. At 

the same time, a group of kind people provided lunch for all the members at the center thank you all 

so much for your kindness. 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เด็กๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
ร่วมกนัท ากิจกรรม  ท าความสะอาดบริเวณท่ีพกัอาศยั  เน่ืองในโอกาสวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  2561 

โดยกิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ด็กๆไดฝึ้กทกัษะชีวติดา้นการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีพกั
อาศยัของตนเอง  นอกเหนือจากนั้น เด็กๆไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  พร้อมทั้งฝึกให้ เด็กๆทุกคนท างาน
ร่วมกนัอยา่งดี  ทั้งน้ี ไดมี้ผูใ้หญ่ใจดี  น าอาหารวา่งมาเล้ียงเด็กๆ ท่ีท ากิจกรรมฯ  ทางศูนยฯ์และเด็กๆ  

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 



       
 

       
 

       
 

       
 

 
Five children are under caring from Camillian Social Center Raoyong they were born 
this month include Punpun, Am, Got, Stop and Opo. All of us here wish they are happy 

and good health. 



เดือนน้ีเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของศูนยค์ามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีวนัเกิดทั้งหมด 5 คน คือนอ้ง
ปันปัน แอม้ ก็อท สตอ๊ป และนอ้ง โอปอ ขอใหน้อ้งๆทุกคนมีความสุขและร่างกายแขง็แรงตลอดไป 
 

 
 

   
 

 

Camillian Social Center Rayong 
1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
E-mail: cscrayong@loxinfo.co.th 


