
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
December 2019 

Dear Friends and Supporters,   
 Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and The 
Independent Living Center (IDP) for December 2019. This month, our children of our 2 Homes were very 
happy to have many different groups of kind people visiting and they brought lots of gifts for all the 
children for the Christmas and New Year. All our children enjoyed doing fun activities with all the kind 
people all month. Besides this, some groups of kind people also picked children up to take them out. In 
which our children had their eyes opened in different surrounding that they are used to. We would like to 
give our sincere thanks to all the kind people for donation many useful items and helping all the activities 
at the center.  

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะสาหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิ เพนเดน้ท ์ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ระยอง ประจ าเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เดือนน้ีเด็กๆดีใจมากท่ี
มีกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีมาเยีย่มพร้อมทั้งน าของขวญัมากมายมาบริจาคแก่เด็กๆเน่ืองในวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่  
พร้อมทั้งเด็กๆไดส้นุกสนานกบัการท ากิจกรรมร่วมกบัพ่ีๆทุกท่านท่ีมาเยี่ยมอีกดว้ย นอกเหนือจากนั้นพี่ๆ
บางกลุ่มก็พาเด็กของเราไปเท่ียว ซ่ึงเด็กของเราไดเ้ปิดหูเปิดตาพร้อมทั้งไดค้วามรู้จากการไปท่องเท่ียวอีก
ดว้ย สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งช่วยเหลือกิจกกรมท่ี
ศนูยไ์ดจ้ดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 
 



วนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองไดจ้ดังานวนัเอดส์โลก ซ่ึงมี
ผูส้นใจเขา้ร่วมงานจาก สถานศึกษา บริษทั ชุมชน และหา้งร้านต่างๆ ในงานมีบูธใหค้วามรู้เก่ียวกบัเอชไอวี/
เอดส์ พร้อมทั้งสอดแทรกเกมส์ต่างๆเพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองเอชไอวี/เอดส์อีกดว้ย จุดประสงค์ท่ีจดังานวนัน้ี
ข้ึนเพ่ือใหทุ้กคนไดรู้้ขอ้มลูในการป้องกนัในการดูแลตนเองใหห้ลีกไกลจากเอชไอวี/เอดส์ 

On the 2nd of December 2019, our center organized our World Aids Day event. There were many 
people from different companies, schools and communities interested in joining at this event. There were 
many booths to provide knowledge about HIV / AIDS and also various games to give knowledge about 
HIV / AIDS as well. The purpose of this event is to let everyone know information about prevention and 
taking care of yourself. 
 

                    
 

          
 

 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆและสมาชิกท่ีศูนยมี์ความสุขมากท่ีไดท้  าความเคารพต่อพระบรม
ฉายาลกัษณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวนัวันเฉลมิพระชนม์
พรรษาของพระองค์ซ่ึงพระองค์ได้สวรรคตไปแลว้ เพื่อร าลึกถึงพระองค์ท่ีไดท้  าพระราชกรณียกิจท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ือคนไทยทั้งชาติ 

ระหว่างเท่ียงไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กๆท่ีเกิดในเดือนมี นอ้งปันปัน นอ้งไตเต้ิล และนอ้ง แอม้ ท่ี
อยู่บา้นเยาวชนอินด้ี ซ่ึงในวนัน้ีทางของศูนยเ์ราไดก้ารสนบัสนุนเคก้วนัเกิดส าหรับเด็กๆจากคุณนอร์แมน
เวอร์แมนและคุณสตีฟซ่ึงระดมทุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในศูนยข์องเรา ซ่ึงท่านมาเยี่ยมและสนับสนุน
กิจกรรมเดก็ของเราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา 



On the 5th of December 2019, our children and all the members of center were very happy to 
respect our last King on the occasion of his birthday and in thanks for the many good things that he did for 
his subjects during his reign of many years. 

Also on this day during lunch, our center organized the birthday party for 2 of our children 
(Punpun and Title) and 1 teenager (Am) from The Independent’s Home. Our children received birthday’s 
cakes with support from Mr. Norman Vernon and Mr. Steven who have been supports of our children’s 
activities in the center since 2006. Thank you for your kindness. 

 

     
 

          
   

วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  นอ้งของเราทั้งสองบา้นต่ืนตั้งแต่เชา้เพ่ือเตรียมตวัท่ีจะไปทอ้งฟ้าจ าลอง
ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการสนบัสนุนพ่ีๆจากกลุ่มบริษทัเอชเอม็ซี โพลิเมอร์ จากดั พอไปถึงท่ีทอ้งฟ้าจ าลอง
น้องๆต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ขา้ชมและไดค้วามรู้เก่ียวกบัระบบสุริยะจกัวาล ซ่ึงน้องๆสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้าก
สถานท่ีท่ีไปเท่ียวในคร้ังน้ีไปเป็นทกัษะความรู้ในการเรียนในห้องเรียนต่อไป เราตอ้งขอขอบคุณพ่ีจาก
บริษทัท่ีจดักิจกรรมท่ีดีอยา่งน้ีเป็นปีท่ีสองติดต่อกนัค่ะ 

On the 7th of December 2019, all of our Children including our teenagers woke up early that 
morning to go to Planetarium, Bangkok with support from HMC Polymers Company Limited. When they 
arrived at Planetarium, they were excited to learn about our Solar System. They all learned a lot about our 
solar system which will help with their studying at school. We would like to give big thanks to all the staff 
at the HMC Polymers Company for organizing this great event for the second consecutive year. 



          
 

 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คุณสมศกัด์ิและครอบครัวไดม้าเล้ียงอาหารพร้อมทั้งมอบเคร่ืองอุปโภค
บริโภคให้กบันอ้งๆท่ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เราขอขอบคุณในความใจดีของผูใ้หญ่ใจดีทุก
ท่าน 

On the 8th of December 2019, Mr. Somsak and his family provided a lunch for all members of our 
center and they also brought many useful items for us. Thank you all for your kindness. 

 
 

          
 

 

วนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานคริสต์มาสเพื่อ
ขอบพระคุณผูใ้หญ่มีพระคุณและแขกท่ีน าของขวญั อาหาร และเงินมาสนับสนุนในกิจกรรมต่างท่ีศูนย ์
นอ้งๆของเราไม่มีส่ิงใดตอบแทนนอกจากโชวแ์สดงเพ่ือขอบคุณทุกท่านและขอใหทุ้กท่านมีความสุขมากๆ
และร่างกายแขง็แรง 

On the 14th of December 2019, our center organized our Christmas Party at our center to thank all 
of our benefactors. Many of whom also brought food for the party, gifts and also donated money to help 
with our center's activities. Our children didn’t have any gifts to give in return to thank them for their 
kindness other than their on stage performances. 

 



          
 

          
 

 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม The Jackalope Canadian Golf Club & The Jester Care for Kids 
ไดพ้าเดก็ๆทั้งสองบา้นท่ีอยูใ่นการดูแลของคามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ ระยองไปซ้ือของขวญัวนัคริสตม์าส 
ท่ีหา้งบ๊ิกซีระยอง นอ้งๆสนุกสนานในการเดินบนหา้งและเลือกซ้ือของขวญัท่ีนอ้งๆช่ืนชอบ สมาชิกศูนยทุ์ก
คนตอ้งขอขอบคุณกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีท่ีสาหรับเดก็ๆของเราเป็นประจ าทุกปี  

On the 15th of December 2019, The Jester Care for Kids took all of our kids to shop at Big C 
Super Center in Rayong City. At the time, they enjoyed seeing around the store and they bought useful 
Christmas gifts of their choice that they like. We would like to give you our sincere thanks for your 
kindness again for this annual event. See more details: http://www.hiv-aids-kids.org/event/JESTERS-
BIGC-2019.html 

 

                     
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/JESTERS-BIGC-2019.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/JESTERS-BIGC-2019.html


          
 

 

วนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คุณบ๊ิกและเพ่ือนๆ กลุ่ม (Seventeen Magazine) ไดน้ าของขวญั
คริสต์มาสมาใหเ้ด็กท่ีศูนย ์ซ่ึงสร้างรอยยิม้และความสุขใหเ้ด็กท่ีศูนยเ์ป็นอยา่งยิ่ง ตอ้งขอขอบคุณกลุ่มพ่ีๆท่ี
น าของขวญัมาใหน้อ้งๆของเราทุกปี 

On the 21st of December 2019, Mr. Big and his friends from Seventeen Magazine brought many 
Christmas gifts for our children at the center this annual event created a lot of smiles and happiness. 
Thank you for bringing us lots of Christmas gifts every year. 

 

                     
 

          
 

 



วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม เพื่อนเพื่อเพื่อนไดม้าจดังานปีใหม่ ใหก้บันอ้งๆท่ีคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร์ ระยอง น้องๆและสมาชิกศูนยข์องเราสนุกสนานกบัการแสดงบนเวทีจากพ่ีๆพร้อมทั้ง
เอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายท่ีพ่ีๆน ามา  ตอ้งขอขอบคุณพ่ีๆท่ีมาจดักิจกรรมงานปีใหม่ใหเ้ราเป็นประจ าทุก
ปี 

On the 22nd of December 2019, a big group of kind people in name of “Friend For Friend” 
organized a New Year’s Entertainment Event at our center. Our children and all members of center 
enjoying performing on the stage, which was accompanied with loads of delicious food for the event. 
Thank you for organizing this New Year’s Party for us every year. 

 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัคริสตม์าส ซ่ึงคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดั
งานเฉลิมฉลองวนัคริสตม์าสใหก้บัสมาชิกศูนย ์ซ่ึงนอ้งๆไดเ้ร่ิมดว้ยการมิสซากบัพระสังฆราชซิลวีโอ จรัส
ศรี ประมุขสงัฆมณฑลจนัทบุรี หลงัจากเสร็จพิธีนอ้งสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆในงาน พร้อมทั้งเด็กๆและ
สมาชิกศูนยไ์ดข้ึ้นแสดงบนเวทีและเอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายในงานโดยการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดี
หลายๆกลุ่ม ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีท าใหง้านน้ีเกิดข้ึนและราบร่ืนเป็นอยา่งดี 

On the 25th of December 2019, it was our Christmas Day Party. This event is exclusively for our 
kids, patients and staff.  We started with holy mass in the chapel with Bishop Silvio Siriphong Jarassri 
who is the head of the Diocese of Chanthaburi. After which, all the children and members performed on 



the stage and very much enjoyed all the food from the support of many different groups of kind people. 
Big Thanks to all the kind people who organize this activity for us this day. 

 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 น้องๆเยาวชนบ้านอินด้ี ได้ไปออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอท่ี
สวนสาธารณะเพ่ือสร้างความแขง็แรงใหก้บัตนเอง 

On the 28th of December 2019, our teenagers went out to exercise in the public park to help take 
care of their health. 

 

          
 

 



วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเชา้นอ้งๆเยาวชนบา้นอินด้ีช่วยกนัเตรียมท าขนมคุ๊กก้ีเพ่ือจะน าไป
ขอบคุณสมาชิกท่ีศูนยทุ์กท่านท่ีท าเพ่ืองานเพ่ือเด็กๆทุกคน ช่วงบ่ายหลงัจากเสร็จส้ินการท าขนมน้องๆ
ช่วยกนัท าความสะอาดหอ้งเกบ็ของและหอ้งต่างๆท่ีบา้นเยาวชน 

On the 29th of December 2019, our teenagers participated in learning to cook cookies in the 
morning. The next day they will give these to all the members of the center in thanks for helping. After 
cooking, they helped to clean their stock rooms and other rooms at youth center. 

 

       
 

 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  เดก็เลก็และนอ้งเยาวชนบา้นอินด้ีไดน้ าคุ๊กก้ีท่ีท ามามอบใหก้บัสมาชิก
ศูนยเ์น่ืองในวนัคริสต์มาสและวนัข้ึนปีใหม่เพื่อขอบคุณท่ีไดท้  างานเพ่ือนอ้งๆของเราตลอดทั้งปี ขอให้ทุก
ท่านมีความสุขและสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

On the 30th of December 2019, our children and teenagers gave small presents (cookies) to all 
members of center on the occasion of Christmas and New Year 2020. We wish them all to be happy and 
good health. 

              

 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวนัส่งทา้ยปีเก่านอ้งๆบา้นเยาวชนได้ๆ ปจดักิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า
ให้กับผู ้ป่วยท่ีบ้านสวนเอเดน ซ่ึงผูป่้วยมีความสุขมากท่ีได้รับประทานอาหารหลากหลายพร้อมทั้ ง
สนุกสนานกบัเกมส์และกิจกรรมต่างๆในวนันั้น 

ส าหรับบา้นเดก็ ผูดู้แลไดจ้ดังานวนัส่งทา้ยปีใหก้บัเด็กๆ ช่วงเวลากลางคืนสนุกสนานกบัการดูหนงั
หลายเร่ืองก่อนหน้าท่ีจะนับถอยหลงัเพ่ือก้าวเข้าสู่พุทธศกัราชใหม่ 2563 และในคืนน้ีเด็กๆได้เปล่ียน
บรรยากาศมานอนในเตน็ทห์นา้บา้นเดก็ชาย ซ่ึงเดก็สนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกนัตลอดทั้งคืน 



On the 31st of December 2019, our teenagers went to organize a New Year Eve Party for all of the 
patients at our Garden of Eden which is our Adult Rehabilitation Center. Our patients there were very 
happy, enjoyed having different foods and playing many games and participated in fun activities all that 
day. 

At the children’s home, our caregivers organized a party for our kids and this night they enjoyed 
watching movies waiting to count down the New Year and they also slept in the tents in front of the 
children’s home. They were very happy to do all these activity all night.  
 

          
 

             
 

 

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

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


