
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
January 2018 

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 January 2018. All of us here at The 

Camillian Social Center Rayong wish you all a Very Happy and Prosperous 2018. There were many 

different groups of kind people coming to our center this month. They brought foods, consumer goods and 

many New Year’s Presents for each child here. They also organized many fun activities for our children’s 

enjoyment. For which we give you all Great Thanks.  

สวสัดีค่ะ  คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก  
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ก่อนอ่ืนสมาชิกศูนย์ของเราขออวยพรใหผู้ใ้หญ่ใจดีทุกท่านมีความสุขและ
ประสบความส าเร็จ เจริญรุ่งเรือง ตลอดปี 2561 เดือนน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม ไดน้ าอาหาร เคร่ืองอุปโภค
บริโภค และมอบของวญัปีใหม่ 2561 ใหเ้ด็กแต่ละคนอีกดว้ย พร้อมทั้งไดจ้ดักิจกรรมสนุกสนานสร้างร้อย
ยิม้ใหก้บัเด็กๆของเรา ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 

 

On the 7th of January, Ms. Pornnapas and her family came to provide lunch for all the members of 

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

วนัท่ี 7 มกราคม พ .ศ 2561 คุณพรนภสั  และครอบครัว  ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั  เพื่อช่วยเหลือเด็ก

ก าพร้าฯ และผูป่้วยเอดส์ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 



         
 

 

On the 13th of January, it was National Children’s Day. The center organized many fun activities 
for our children from our 3 sites. Some of children played games and others gave a performance of 
dancing on stage. All of children were very happy for all the food and support from many different groups 
of kind people that day. Thank you for all your kindness. 

วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ 2561 ในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ  ทางศูนยฯ์  ไดจ้ดักิจกรรมสนุกๆใหเ้ด็กๆทั้ง3
บา้นไดท้  าร่วมกนั  เด็กบางคนไดร่้วมกนัเล่นเกมส์และบางคนไดข้ึ้น แสดงความสามารถ โดยการเตน้บนเวที 
เด็กๆทุกคนมีความสุขมากและไดรั้บประทานอาหารมากมายจ ากการสนบัสนุนจาก ผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่ม 
ทางเราตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 

       
 

       
 

 

On the 14th of January, Ms. Mew or Ms. Kirana Promnao, and her family and friends brought the 
Rotee, Egg roll stick, orange juice and a lot of consumer goods as a donation for the children of The 
Camillian Social Center Rayong. We would like to give her our sincere thanks for their kindness. 



วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ 2561 คุณหมิว กิรณา พรหมเนาว ์ครอบครัวและเพื่อน ไดน้ าความสุขมามอบ
ใหแ้ก่เด็กๆ ศูนยค์ามิลเลียนฯ ในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ โดยน าโรตี ปอเป๊ียะสต๊ิก น ้าส้มเกล็ดหิมะและของ
อุปโภค บริโภคมาเล้ียงและบริจาคใหแ้ก่ศูนยค์ามิลเลียน ขอขอบพระคุณในน ้าใจดีของทุกท่าน 

                 
 

 

On the 15th of January, Mr. Steve and his friends came to organize a birthday party for Guy and 
Opor 2 who were all born this month. All people at the event participated in singing Happy Birthday’s for 
them. Mr. Steve gave the birthday gifts for children. Thank you to all your kindness. 

วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ 2561 คุณสตีฟ และเพื่อนๆ ไดจ้ดังานฉลองวนัคลา้ยวนัเกิด  ใหก้บัเด็กๆ ท่ีเกิด
ภายในเดือนมกราคม  คือ นอ้งไกดแ์ละนอ้งโอปอ  ภายในงานไดมี้การร้องเพลงอวยพรวนัเกิดยอดฮิตอยา่ง
เพลง Happy Birthday และหลงัจากนั้นคุณสตีฟก็มอบของขวญัใหก้บัเด็กๆ  ขอขอบคุณในความใจดีของทุก
ท่านมาก 

 

                        
 

 

On the 20th of January, our children were very happy to welcome Mr. Didier Moly who is the 
chief executive officer of The Les Amis de I’ Orphelinat de Rayong in France, he has been supporting our 
center for many years. We would like to give our sincere thanks for all his help and his annual visit. 

วนัท่ี  20 มกราคม พ .ศ 2561  เด็กๆท่ีศูนยดี์ใจมากท่ีไดต้อ้นรับคุณ ดิดิเยร์ มอล่ี ซ่ึงท่าน เป็น
ผูอ้  านวยการโครงการ  Les Amis de I’ Orphalinate de Rayong จากฝร่ังเศส  ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนศูนยค์ามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองเป็นระยะเวลาหลายปี สมาชิกทุกคนท่ีศูนยต์อ้งขอขอบคุณในความใจดีของ
ท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีช่วยเหลือและมาเยีย่มเป็นประจ าทุกปี 

 



         
 

         
 

 

On the morning of the 28th of January, a group from an International School in Bangkok came to 

give laptops and many sneakers for all children. Afterwards, our children also enjoyed doing artwork. 

Thank you for your kindness and we hope you will visit us again soon.  

That afternoon, Mr. Norman Vernon from England took all the children to the Saikaew Beach in 
the Navy base which is good security for our children. Our children were very happy to build sand castles 
and swam together all afternoon. They also enjoyed having dinner at the beach restaurant. See more 
details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB-18-1.html. 

วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ 2561 ช่วงเชา้กลุ่มนกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาติจากกรุงเทพมหานคร ไดม้า
มอบโน๊ตบุค๊และรองเทา้แฟชัน่ใหก้บัเด็กๆทุกคน และเด็กๆสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมวาดภาพกบั พี่ๆอีก
ดว้ย ตอ้งขอบขอบคุณในความใจดีของพี่ๆทุกคนและหวงัวา่พี่ๆจะมาเยีย่มเด็กๆในโอกาสหนา้ 

ช่วงบ่าย คุณนอร์แมน เวอร์นอน จากประเทศองักฤษไดพ้าเด็กๆทุกคนไปเท่ียวท่ีชาดหาดทรายแกว้
ท่ีอยูใ่นค่ายทหาร ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีมีความปลดภยัเป็นอยา่งสูง เด็กๆสนุกสนานกบัการก่อกองทรายและเล่น
น ้า พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเยน็อยา่งเอร็ดอร่อย เราตอ้งขอขอบคุณคุณนอร์แมนและเพื่อนๆท่ี พา
เด็กๆมาเท่ียวและสร้างรอยยิม้ใหก้บัเด็กๆของเรา 

 
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB-18-1.html


        
 

         
 

                          
 

         
 

 

Starting on the 27th till the 31st of January, a couple of supporters from France (Mrs. Nathalie and 
Mr. Thierry) came to visit the children and also stayed at the center for 5 days. They were very happy to 
visit the children and donated money to help with all the activities at the center before leaving. Thank you 
for your kindness. 



เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 27-31 มกราคม พ .ศ 2561 สปอนเซอร์จากฝร่ังเศสคุณนาตาลีและคุณเทอร์ร่ีซ่ึงเป็นคู่
สามีภรรยาไดม้าเยีย่ม เด็กและพกัท่ีศูนย ์ผูใ้หญ่ใจดีทั้งสองท่าน มีความสุขท่ไดม้าเยีย่มเด็ก  พร้อมทั้งบริจาค
เงินช่วยเหลือกิจกรรมของศูนยก่์อนกลบั ขอขอบพระคุณในความใจดีของท่านทั้งสอง 

 

       
   

This month Tee and Bob from the Independent’s Home celebrated their birthdays. We hope that 

they will remain in good health and be successful in their studying. 

น้องตี๋และน้องป๊อปชายท่ีบ้านเยาวขนเกิดในเดือนนี ้  สมาชิกศนูย์อวยพรให้น้องทัง้สองมีร่างกายท่ี
แข็งแรง และประสบความส าเร็จในการเรียน 

 

        
 

 

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

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


