
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
January 2019 

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

Independent Living Center (IDP) and The Garden of Eden (GOE) for January 2019. After our children 
have enjoyed all the fun of Christmas and New Year they return to school to prepare for their final exam 
of this year at the begging of March. However, they are good at responding to their duties at the center and 
school work. Our children study hard for their life in the future and some of children also study in an extra 
class after school. All month, there have been many different groups of visitors who have provided 
consumer goods and many useful items for our children. All the members of our center would like to give 
them all sincere thanks for visiting and helping us. We wish all of you to be happy and well in the year to 
come. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 หลงัจากท่ีเด็กๆสนุกสนานในการท ากิจกรรมต่างในช่วงคริสตม์าสและ
เทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมาเด็กๆของเราตอ้งเตรียมตวัทบทวนบทเรียนส าหรับการสอบปลายภาคในตน้เดือน
มีนาคมน้ี  อยา่งไรก็ตามเด็กๆของเราสามารถรับผิดชอบหนา้ท่ีของตนเองท่ีศูนยแ์ละงานท่ีโรงเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี ซ่ึงเด็กๆของเราตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองในอนาคตและเด็กบางคนก็เรียนเสริมหลงัเลิกเรียน
อีกดว้ย และตลอดทั้งเดือนมีผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มไดบ้ริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งส่ิงของท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับเด็กๆท่ีศูนย ์สมาชิกศูนยต์อ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดม้าเยี่ยมและ
ช่วยเหลือเด็กๆและผูป่้วยของเรา เราขอใหทุ้กท่านมีความสุข และมีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวติในปีน้ี 
 



วนัท่ี 5 มกราคมพ.ศ. 2562 เด็กๆของเราเดินทางไปร้านรับประทานอาหารเท่ียงท่ีร้านจสัเบอเกอร์ท่ี
อยู่บนชายหายจอมเทียน เมืองพทัยา โดยการสนบัสนุนจากเจา้ของร้านคือคุณจสัติน แร็ฟ ซ่ึงเด็กๆของเรา
สนุกสนานในการเล่นน ้ าและอ่ิมอร่อยกบัอาหารมากมายท่ีร้านในวนันั้น ทางเราตอ้งขอขอบคุณจสัตินและ
ผูใ้หญ่ใจดีท่ีไดจ้ดักิจกรรมคร้ังน้ีส าหรับเด็กๆ  

On the 5th of January, our children went to have lunch at Just Burgers on Jomtien Beach, Pattaya 
invited by Justin Rapp the owner. Our children were very happy to swim and enjoyed having the Just 
Burgers food that day. We would like to give you sincere thanks Justin and his friends who organized this 
activity. Look more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2019.html 

 

         
 

          
 

 

วนัท่ี 12 มกราคมพ.ศ. 2562 เป็นวนัเด็กแห่งชาติ ซ่ึงเด็กโตบา้นเยาวชน อินดิ เพนเดนท์ไดม้าจดั
กิจกรรมสนุกๆต่างๆใหก้บัเด็กๆท่ีบา้นเด็กในศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ โดยเด็กๆสนุกสนานในการ
เล่นเกมส์ต่างๆพร้อมทั้งไดรั้บของขวญัมากมายในงานน้ีอีกดว้ย และในวนัน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีหลายกลุ่มไดน้ า
อาหารกลางวนัมากมายมาให้กบัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่
ใจดีทุกท่านแป็นอยา่งมากท่ีไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีศูนย ์

On the 12th of January, it was Thai National Children's Day. All the teenagers from The 
Independent Living Center came to organize many fun activities for all the younger children at The 
Children’s Home on the day. At the event, our children enjoyed playing many games and also receiving 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/just-berger2019.html


several gifts. And many different groups of kind people provided food for our children and patients at 
lunch time. So a Big Thank You to all those kind people for supporting us. 

 

   
 

   
 
 

วนัท่ี 17 มกราคมพ.ศ. 2562 เด็กๆช่ืนชอบและเอร็ดอร่อยกบัหมูกะทะป้ิงย่างท่ีกลุ่มพนกังานจาก
บริษทั SPRC ได้มาจดัเล้ียงอาหารม้ือเยน็ พร้อมทั้งพี่ๆได้จดักิจกรรมสันทนาการต่างๆและร้องเพลงซ่ึง
นอ้งๆไดเ้ตน้ร ากนัอยา่งสนุกสนาน ทางศูนยเ์ราตอ้งขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

On the 17th of January, our children very much enjoyed a barbecue for dinner with the support of 
staff from The SPRC Company. Their staff organized many entertainment activities and sang many songs 
after dinner which our children enjoyed very much there was also dancing. Thank you for all for your 
kindness. 

                 

                          



วนัท่ี 18 มกราคมพ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัเกิดของนอ้งป๊อปชาย เพื่อนๆท่ีบา้นเยาวชนไดร่้วมร้อง
เพลงฉลองงานวนัเกิดใหก้บันอ้งป๊อปชายท่ีเกิดในวนัน้ี ขอใหน้อ้งมีความสุขและร่างกายแขง็แรงตลอดไป 

On the 18th of January, it was Bob’s birthday. All teenagers at The Independent Living Center 
participated in singing the Happy Birthday’s song to celebrate his birthday. We wish Good Health and 
Happiness. 

 

    
 

 

วนัท่ี 20 มกราคมพ.ศ. 2562 เด็กๆสนุกสนานส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆท่ีหาดทรายแกว้ ซ่ึงเด็กๆ
สนุกสนานกบัการเล่นน ้ าทะเลและหลงัจากนั้นเด็กๆก็รับประทานอาหารทะเลท่ีร้านอาหารบนชายหาดโดย
การสนับสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีคือ คุณนอร์แมน คุณสตีฟ คุณโยฮนั และคุณเกฮาร์ด ซ่ึงทุกท่านเป็นผู ้ท่ี
ช่วยเหลือกิจกรรมของศูนยม์าตลอดหลายๆปี ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีจดักิจกรรมสนุกสนานสร้างรอยยิม้
ใหก้บัเด็กๆของเรา 

On the 20th of January, our children were very happy with a trip to Saikaew Beach. They enjoyed 
swimming and afterwards they also enjoyed having a Seafood dinner at the restaurant on the beach with 
the support from our best friends Mr. Norman, Steven, Johan and Gerard who have all help with many 
activities at our center over many years. Thank you for organizing this trip to make our children’s smile. 
See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-dutch-NB-19-1.html 
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วนัท่ี 26 มกราคมพ.ศ. 2562 คุณแนน และเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนั ให้กบัเด็กๆ และผูป่้วย 
ในวนัน้ี ซ่ึงเด็กๆช่ืนชอบกับอาหารเป็นอย่างมากเพราะว่านานๆคร้ังเด็กๆจะได้รับประทานไก่เคเอฟซี
และพิซซ่า และระหวา่งน้ีคุณสุชิตา และเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงไอศกรีมให้กบัเด็กๆ และผูป่้วยฯอยูใ่นความดูแล
ของทางศูนยฯ์ อีกดว้ย ทางศูนยข์อขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งมาก 

On the 26th of January, Khun Nan and her friends provided lunch for all the members of our 
center. Our children really enjoyed the pizza and fried chicken (KFC) because they do not have this type 
of food often. At the time, Khun Suchita and her friends also brought ice-cream for us all. Thank you very 
much for all your kindness. 

          
 



          
 

 

วนัท่ี 27 มกราคมพ.ศ. 2562 หลงัอาหารเท่ียง คุณสตีฟไดม้าจดังานวนัเกิดของตนเองร่วมกบัเด็กๆท่ี
เกิดในเดือนน้ีคือนอ้งเจมส์ นอ้งไกด์ นอ้งโอปอ และนอ้งไอซ์ ซ่ึงคุณนอร์แมนไดส้นบัสนุนเคก้ให้กบัเด็กๆ
ของเรา ซ่ึงเด็กๆทุกคนของเรามีความสุขมากและสนุกสนานเป็นอยา่งมาก 

On the 27th of January, after lunch Steven came to share his birthday celebrations with the centers 
children here which were: James, Guy, Opor 2 and Ice who were all born in January.  Norman provided a 
cake for all the Birthday Boys and Girls which were very much enjoyed by all the children.  
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