
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
November 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 November 2020. This month, our kids and teenagers competed their midterm 
examination’s after which they enjoyed 15 days of holiday from school. During that time, they took part in many 
activities together. They welcomed many guests and enjoyed doing activities with them. Our center is very strict 
at preventing the covid 19 pandemic now and we check everybody at the entrance Gate. Thank you to all the kind 
people for visiting and donated useful items for us. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและบา้นเยาวชนอินดิ 
เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในเดือนน้ีหลงัจากท่ีเดก็ๆท่ีบา้นเด็กและนอ้งๆบา้นเยาวชน
อินด้ีสอบกลางภาคเสร็จส้ินเรียบร้อย นอ้งๆก็มีวนัหยุดปิดภาคเรียน 15 วนั ซ่ึงนอ้งๆไดมี้กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ท ามากมาย 
พร้อมทั้งไดต้อ้นรับแขกท่ีมาเยี่ยมศูนยแ์ละสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัทุกท่านผูใ้หญ่ใจดี ทางศูนยข์องเรา
เนน้เร่ืองสุขภาพของเด็กและผูป่้วยเป็นอย่างดี มีการอุณหภูมิของแขกท่ีมาเยี่ยมก่อนเขา้มาในศูนย ์เนน้ความปลอดภยัจาก
เช้ือไวรัสโควิด-19 สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาเยี่ยมพร้อมทั้งบริจาคส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กและผูป่้วย
ของเรา 

 
 



วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นอ้งๆทั้งสองบา้นและสมาชิกศูนยไ์ดร่้วมท ามิสซาร าลึกถึงผูป่้วยท่ีไดเ้สียชีวิต
จาการป่วยจากเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ท่ีบรรจุเถา้กระดูกของผูต้ายในเจดียห์น้าบา้นเด็กชาย ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวง
ไปสู่สุขติอยา่งสงบ  
 On the 2nd of November, our children from both homes and all the members of our center participated in 
Catholic Mass in remembrance of all those who have died as a result of HIV/AIDS here at the center and whose 
ashes are kept in the Stupa in front of Children’s Home. We hope all their souls are at their final rest. 

        
 

     
 

 
 

 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 63 คุณปริม และเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง เฟรนฟรายซ์,ขนมผลไมแ้ละ
ไอศกรีม รวมทั้ งบริจาคส่ิงของ เน่ืองในวนัเกิด ให้กับเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
 ช่วงบ่าย 3 โมง สโมสรไลออนส์นครปฐม ไดจ้ดักิจกรรมดีดีโดยมอบส่ิงของอาทิเช่น น ้ ายาท าความสะอาด 
และอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ของใชอ่ื้นๆอีกมากมาย อีกทั้งยงัไดส้นบัสนุนเงิน จ านวน 8,000 บาท เพื่อใชใ้นกิจการงาน
ของศูนยฯ์ และพี่ยงัน าลูกช้ินมาใหเ้ด็กๆไดท้านกนัอยา่งเอร็ดอร่อย ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน 
 On the 7th of November, Khun Prim and her friends brought food include French fried, fruits and ice-cream 
for our children here on the occasion of her birthday. At 3 pm, the Lions Clubs of Nakornpathom donated money, 



cleaning liquid and stationery for our center. They also provided pork balls for our kids who very much enjoyed 
the delicious food. Thank you for your kindness. 

 
 
 

 

  
 วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนยข์องเราไดจ้ดังานวิ่งการกุศลคร้ังท่ี 5 ข้ึนท่ีศูนยเ์พื่อระดมทุนช่วยเหลือ
เด็กๆและผูป่้วย ในงาน ดร.สาธิต ปิตุเตยะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในงานน้ีดว้ย 
เราตอ้งขอขอบพระคุณนกัวิง่และผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจดังานวิง่การกุศลคร้ังน้ี 
 On the 15th of November our center organized our annual charity run this one was number 5, to help with 
the centers funding for our children and patients. At the event, Dr.Sathit Pitutacha is a chairman of this charity 
run#5 and present he is also a Deputy Minister of Health. Thank you to all runners and all kind people helped. 

 
 



                                

                                             

 
 

 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ช่วงเชา้นอ้งๆเยาวชนของเราไดมี้โอกาสดีไปแบ่งปันส่ิงของเคร่ืองอุปโภค
บริโภคช่วยเหลือศูนย์ท่ีน้องๆผูพ้ิการอยู่ในชุมชน ซ่ึงกิจกรรมน้ีท าให้น้องๆบ้านอินด้ีได้รู้จกัการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีและส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับนอ้งๆในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ช่วงบ่ายนอ้งไดร่้วมกนั
ท าความสะอาดหอ้งครัวท่ีศูนยใ์หญ่ นอ้งมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาดูแลบา้นของตนเอง 
 On the morning of 19th of November, our teenagers went to give useful item to help the disable center in 
our community. This is a good activity for our children here to learn empathy while helping the poor. Providing a 
basis for their lives in the future. After which our teenagers returned to the main center and helped to clean 
kitchen. Work shared is work enjoyed. 

   



   
 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่านอธิการศูนยพ์าเด็กของเราเดินทางไปขอบพระคุณลุงคมและคุณสุรียห์มู
สวยท่ีช่วยเหลือกิจกรรมท่ีทางศูนยม์าโดยตลอด และในวนัเดียวกนัผูอ้  านวยการของศูนยไ์ดไ้ปเยี่ยมผูมี้พระคุณของ
ศูนย์ท่ีช่วยเหลือในกิจกรรมท่ีศูนย์เป็นอย่างดี คือคุณทอม มูวี่ ชาวไอริชท่ีพกัอยู่พ ัทยา สมาชิกศูนย์ต้อง
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีช่วยเหลือเด็กๆและผูป่้วยในศูนย ์
 On the 20th of November, our superior took our kids to say thank you to Lungkom and Khun Suree who 
are people who provide regular activities at the center. That day our director went to meet an Irish benefactor 
(Mr. Tom Mulvey) in Pattaya. We give our sincere thanks to all the people for their help.

    

     



 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  กลุ่ม Golden Z club  ไดมี้โอกาสมาเล้ียงอาหารเท่ียง และท ากิจกรรมท่ีแสน
สนุกกบัเด็กๆ อีกทั้งยงัไดบ้ริจาคส่ิงของอุปโภค-บริโภค ให้กบัเด็กๆและผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร์ ระยอง 
 On the 21st of November, members of Golden Z club organized fun activities for our children and offered 
lunch for us all and they donated useful items for our center. Thank you so much.  

  
 

    
 

 

 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณปาริชาติพร้อมครอบครัว คุณนุชนาภา  คุณเซียม  ไดมี้โอกาสมาเล้ียง
อาหารวา่ง  เป็นเครปญ่ีปุ่น และน ้ากระเจ๊ียบท่ีแสนอร่อย  ใหก้บัเด็กๆและผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอบคุณในความใจดีของผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 
 On the 22nd of November, Khun Parichat friends and family provided a light meal for our children at the 
center.  Thank you for all for your kindness.  

                                



 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่านอธิการศูนยไ์ดพ้าเด็กๆของเราไปเท่ียวงานบา้นฉาง ซีฟู๊ ด ซ่ึงท าให้เด็ก
ต่ืนเตน้และสนุกสนานกบัการแสดงบนเวทีในค ่าคืนนั้น กิจกรรมน้ีเด็กท าให้เด็กไดเ้ปิดหูเปิดตา มีโลกกวา้งในการ
ท ากิจกรรมภายนอกศูนยซ่ึ์งเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กของเราในอนาคตในการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม 
 On the 24th of November, On the 24th of November, our superior took our children to the Banchang 
Seafood Festival. Our children were very exciting and enjoyed looking at many performers on the stage. This is a 
good outing and a useful experience for our children here, they met new people and learned new things providing 
a, good experience which will help them with their lives with other people in society.  
 

  
 

 

 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตอ้งขอขอบพระคุณ คุณ Steve และคุณครูทุกท่านจาก Chichester College 
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดม้าเยี่ยมเด็กๆ และจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเด็กๆของเราสนุกสนานเป็นอยา่งมาก พร้อมทั้งท่าน
บอกวา่จะช่วยสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีศูนยด์ว้ย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 On the 27th of November, thank you to Mr. Steve and teachers from Chichester College in Bangkok for 
visiting and organized actives for our children here. They said that they will support our children’s projects in the 
future. Thank you for all for your kindness. 

   
 



      
 

 

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณขวญัและเพื่อนๆไดมี้โอกาสมาเล้ียงอาหารเท่ียงเป็นขา้วกล่อง มีทั้งผดั
พริกแกง ผดักระเพรา และน ้าพริกกะปิปลาทู เพื่อเป็นม้ือพิเศษท่ีแสนอร่อยใหก้บัเด็กๆและผูป่้วย 
 On the 30th of November, Khun Kwan and her friends provided lunch boxes for all our members at the 
center. The food was very much appreciated. Thank you for your kindness. 

      
 

 
 

เดือนน้ีศูนยข์องเรามีเด็กใหม่เขา้มาอยูใ่นการดูแล คือนอ้งตน้น า อาย ุ4 ขวบ ถา้ผูใ้หญ่ใจดีท่านใดสนใจท่ีจะ
สนบัสนุนเป็นพอ่แม่อุปถมัภน์อ้งตน้น ้า ท่านสามารถติดต่อมาท่ีอีเมลน้ี์ไดเ้ลยนะครับ  
csc-scholarship@hotmail.com 

This month, our center has new child for caring in the Child Care Center. His name is Tonnum and he is 
4 years old. If you interest to sponsor this child please you contact this e-mail: csc-scholarship@hotmail.com 

mailto:csc-scholarship@hotmail.com
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Camillian Social Center Rayong 
1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
https://www.camillianrayong.org/ 

E-mail: csc-scholarship@hotmail.com 


