
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
December 2020 

Dear Friends and Supporters, 
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and Independent 

Living Center (IDP) for December 2020. More than ever this month our children give sincere thanks to all our 
benefactors for helping us at the center. Although, this is a very hard time because of The Covid-19 Pandemic for 
all people everywhere but many of you with a good heart helped our children at this time. Our children could 
only take part in activities in the center with no visitors or guests for a while because we need to keep them safe 
from Covid-19. Thank you from the bottom of our hearts for helping us. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและบา้น
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เดือนน้ีเป็นเดือนสุดทา้ยของปี ซ่ึงเด็กท่ี
ศูนยข์อกล่าวค าว่าขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีไดช่้วยเหลือเด็กท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของศูนยทุ์กคนมา
โดยตลอด แมว้่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเช้ือโควิด ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ียากล าบากส าหรับทุกท่าน แต่
ทุกท่านกมี็จิตใจท่ีดี แบ่งปัน ช่วยเหลือเดก็ๆในศนูย ์ซ่ึง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด เด็กของเราไดเ้นน้การ
ท ากิจกรรมภายในศูนยแ์ละงดการเขา้เยี่ยมเด็กๆท่ีศูนย ์เพ่ือความปลอดภยักบัเด็กๆของเราในศูนย ์ ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านจากส่วนลึกของหวัใจท่ีช่วยเหลือศนูยค์ามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์ ระยองมาโดยตลอด 
 
 



วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวนัเอดส์โลก ซ่ึงปีน้ีศนูยค์ามิลเลียนไม่สามารถจดังานวนัเอดส์โลกไดเ้หมือน 
กบัปีท่ีผ่านมาเน่ืองดว้ยสถานการณ์การระบาดบาดของเช้ือโควิด ซ่ึงเราท าไดโ้ดยการจดังานเล็กๆให้ขอ้มูลกบั
สมาชิกท่ีศนูยพ์ร้อมทั้งแขกท่ีมาเยีย่มศนูยใ์นวนันั้น  
 On the 1st of December, it was World Aids Day. This year because of Covid-19 we where unable to put on 
our usual celebrations and event in previous year. We did however hand information to members of center and 
people who visited our center on this day.  

 

  
 

 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เดก็ๆและนอ้งเยาวชนไดไ้ปร่วมแสดงความยนิดีกบัการปฏิญาณตนตลอดชีวิต 
ของบราเดอร์ คมสันต์ ในวดัน้อยนักบุญคามิลโล ท่ีคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพรานซ่ึงเป็นกิจกรรม
คาทอลิก ขอให้บราเดอร์คมสันเดินตามทางของพระผูเ้ป็นเจ้าและเป็นคุณพ่อต่อไปในอนาคตเพ่ือช่วยเหลือผู ้
ยากล าบากต่อไป 

On the 5th of December, our kids and teenagers went to our center in Sampran to take Part in a Perpetual 
Profession Ceremony in church at Camillian Social Center Sampran, Nakornpathom Province. Where they 
congratulated to Br. Khomsan in this Catholic activity. We bless you to walk into Gods way and we hope that Br. 
Khomsam who is a catholic priest who helps the poor people in the society. 



 

  
 

วนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆบา้นอินดีไดร่้วมฉลองวนัเกิดให้กบันอ้งแอม้ท่ีมีอายุครบ 18 ปีในวนัน้ี 
ขอใหน้อ้งมีความสุขประสบความส าเร็จในการเรียนและชีวิตต่อไป 

On the 9th of December, all our teenagers celebrated the birthday of Am who is 18 years old on this day. 
We wish her happiness and success with her studies and a good life in the future.  

 
 

วนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เด็กชอบปลูกผกัในพ้ืนท่ีเล็กๆท่ีขา้งศูนยแ์ละมีความสุขท่ีไดเ้ก็บผกัปลอด
สารพิษท่ีตนเองไดป้ลกูพ่ือน ามารับประทาน ส่ิงท่ีไดกิ้จกรรมน้ีคือเด็กๆไดท้กัษะในการท าการเกษตรเพื่อใชใ้นการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคตของตนเองต่อไป 



On the 10th of December, our kids had fun planting many types of vegetables in our small farm near the 
wall of our center and they were happy to harvest organic vegetables for cooking. Our kids learn many skills in 
agriculture and these are useful for their life in the future.  

  
 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ศนูยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานคริสตม์าสเพื่อขอบพระคุณ
ผูใ้หญ่มีพระคุณท่ีใหก้ารช่วยเหลือทางศนูยฯ์อยา่งดีมาโดยตลอด โดยทางศนูยมี์การตรวจเช็คอุณหภูมิแขกทุกท่านก็
เขา้ร่วมงาน ซ่ึงในงานเด็กๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารมากมายพร้อมทั้งข้ึนโชวก์ารแสดงบนเวทีเพ่ือขอขอบคุณผูมี้
พระคุณทุกท่าน สุดทา้ยน้ีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและพระเจา้คุม้ครอง ขอขอคุณทุกความ
ช่วยเหลือ 

On the 19th of December, The Camillian Social Center Rayong organized a Christmas Party to thank all of 
our benefactors for the help that they have given to our center throughout the year. Our center had staff to check 
temperature of all guests who attended in the party. At the event, the children very much enjoyed the party and all 
the food. They also performed on stage to give thanks to all our guests at the event. Finally, we hope that you all 
enjoy good health for the future and god bless you all. Thank you for your helping us. 



   

  
 

 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คุณกุง้ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ใจดีท่ีสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยอ์ยา่งสม ่าเสมอ วนัน้ีท่าน
ไดเ้ชิญเด็กของเราไปรับประทานอาหารเยน็ท่ีรีสอร์ทเป็นประจ าทุกปี ในระหว่างนั้นเด็กๆสนุกสนานกบัการท า
กิจกรรมสนุกๆมากมายพร้อมทั้งยงัช่ืนชอบกบัการเล่นน ้าในสระ เดก็ตอ้งขอขอบคุณกุง้เป็นอยา่งสูงท่ีช่วยเหลือศูนย์
มาโดยตลอด 

On the 20th of December, Khun Kung is a kind benefactor of our center and this day she invited our kids to 
Saunson resort and provided dinner for our children. Our children did many fun activities and enjoyed swimming. 
We give our sincere thanks to her for her kindness in helping us. 

 



 
 

 

ก่อนหนา้วนัคริสตม์าส 2-3 วนั มีการระบาดของเช้ือโควิดไปทัว่ทุกภาคของประเทศไทยอยา่งรวดเร็ว จึงท า
ใหผู้อ้  านวยการท่ีศนูยต์อ้งยกเลิกการจดังานวนัคริสตม์าสท่ีศนูยใ์นปีน้ี และงดใหแ้ขกเขา้มาเยี่ยมและท ากิจกรรมกบั
เดก็ๆในศนูยใ์นช่วงการระบาดน้ี เพ่ือความปลอดของเดก็จากเช้ือโควิด แต่ผูใ้หญ่ทุกท่านสามารถบริจาคส่ิงของเพ่ือ
ช่วยเหลือเดก็ๆไดท่ี้หนา้ประตูเพ่ือลดการระบาดของเช้ือโควิดได ้

A few days before Christmas Day, the Covid-19 infection was quickly spreading to many parts of 
Thailand. So, our director decided to cancel the Christmas party on December 25 at the center and he also 
cancelled the invitations to all our guests to prevent our center falling prey to Covid-19. If you have donation for 
us, we have staff at our main gate to receive them. 

 

 



วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คุณแพททริค ฟริโคเทคส์ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณกบัชาวฝร่ังเศสไดส่้งเงินไปท่ีองคก์ร
การกศุลท่ีฝร่ังเศสเพ่ือสนบัสนุนทีวีใหก้บัเด็กๆท่ีบา้นเด็ก โดยหลงัจากนั้นคุณดิดิเยร์่ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการองกรคก์าร
กศุลท่ีฝร่ังเศสไดโ้อนเงินมาท่ีศนูยเ์พ่ือใหก้บัเดก็ๆซ้ือทีวีจอใหญ่ เราติดตั้งท่ีวีเคร่ืองน้ีไวใ้นหอ้งศิลปะบ าบดัซ่ึงเด็กๆ
ช่ืนชอบกบัการดูรายการพร้อมทั้งใชท่ี้วีเคร่ืองน้ีในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

On the 25th of December, Mr. Patrick Flicoteaux who is one of our major benefactors from France, donated 
funds to the Les Amis de L'Orphelinat de Rayong’s account in France so that we could buy a big screen 
television for our kids in the Camillian Social Center Rayong. On receiving these funds Mr. Didier Moly who is 
their Chief Executive, transferred Mr. Patrick’s donation to our centers bank’s account. We installed this TV  in 
our Music & Art Therapy Room. Our children can now enjoy watching TV in this room, where we can also use 
this equipment for teaching.  

 
     Mr.Didier Moly      Mr. Patrick Flicoleaux 

 
 

 



วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เดก็ๆท่ีบา้นเดก็ไดร่้วมร้องเพลงเฉลิมฉลองวนัเกิดใหก้บันอ้งท่ีเกิดในเดือนน้ี คือ 
นอ้งปันปัน น้องไตเต้ิล และนอ้งตน้น ้ า ขอให้นอ้งทั้งสามคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง คิดส่ิงใดให้สมดงั
ปรารถนา 

On the 29th of December, our kids celebrated the birthday of Punpun, Title and Tonnum, they were all born 
in this month. We all hope that they are happy healthy and have a prosperous life ahead. 

 

 
 

ท 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นวนัส่งทา้ยปีใหม่ นอ้งๆทั้งสองบา้นไดจ้ดังานวนัส่งปีใหม่ท่ีบา้นของ
ตนเอง นอ้งๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารป้ิงย่างและสนุกสนานกบักิจกรรมท่ีตนเองจดัข้ึนในคืนนั้น พร้อมทั้งต่ืนเตน้กบั
การนอนเต้นท์ในบรรยากาศเย็นๆในช่วงดึกและมีความสุขมากท่ีได้ร่วมกนันับถอยหลงัส าหรับการเร่ิมต้นปี
พทุธศกัราชใหม่ 

On the 31st of December, it was a New Year Eve. Our kids in Child Care Center and Teenagers in 
Independent’s Home organized a New Year Party in their homes. They all enjoyed a very delicious barbecue and 
had fun activities to do together that night. They were very exciting to sleep in the tents and participated in the 
countdown to the New Year. 

 

 
 
 

 

ในปีน้ีสมาชิกศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ตอ้งขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีไดบ้ริจาค
เงินและทั้งส่ิงของต่างๆ  เพ่ือเป็นของขวญัในวนัคริสตม์าสใหก้บัเด็กๆทุกคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของศูนย ์ และขอ



ขอคุณคุณโฮเกอร์และครอบครัวท่ีสนบัสนุนอาหารใหแ้ก่ศูนยข์องเราตลอดทั้งปี สุดทา้ยน้ีขอใหทุ้กท่านมีความสุข 
ร่างกายแขง็แรง ร ่ ารวยเงินทอง ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา 

This year, all of the members of Camillian Social Center Rayong need to give our sincere thanks to all the 
kind people who donated useful items and many presents for Christmas and New Year 2021 to our children here. 
Thank you all for your help specially Holger Baum  Family Baumann thank you for this fantastic Menue for all 
of us .Thank you for all the Donation in 2020/21 We hope that you are happy, good health, prosperous and 
successful. 

 

 
             Mr. Holger Baum                Mr.Norman Vernon       Mr. Tom Mulvey 
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