
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

December 2013 

Dear Friends and Supporters, 

Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s 

Home for December 2013. This month was the last month of year 2013. There were 

many groups of kind people coming to organize wonderful activities for all the 

children. Besides, our center also organized a Christmas party for our children. They 

were very happy and had fun doing all the activities together all month.  Finally, we 

wish everyone a Happy Christmas and a prosperous New Year.  

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านเด็กประจําเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเดือนนีเ้ป็นเดือนสุดท้ายของปี 2556 เด็กๆของเรา

สนกุสนานกบัผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุ่มท่ีมาจดักิจกรรมและสร้างรอยยิม้ให้กบัเด็กๆของเรา นอก

เหลือจากนีท้างศนูย์ได้จดัมีกิจกรรมท่ีสง่ท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ เด็กๆทุกๆคนขอให้ผู้ ใหญ่

ใจดีทกุท่านๆ มีแต่ความสขุ สขุภาพแข็งแรง และร่ํารวยเงินทองกนัทกุท่านๆครับ/ค่ะ 
 

 

On the 1st of December Ms. Anongrat, Ms. Burintorn and Mr. Nattapong came 

to donate many everyday items for the members of The Camillian Social Center 

Rayong. Thank you for your kindness. 

Then Ms. Karaket and her friends came to offer the special lunch for the 

children and patients of The Camillian Social Center Rayong. Thank you and god 

bless you all. 

In the afternoon, Ms. Yupaporn and her friends came to offer a light meal for 

members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you very much. 
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วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คุณอนงค์รัตน, คุณบุรินทร์ทร, คุณณัฐพงษ์ และคณะ 

บริจาคของอุปโภคบริโภค สําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุท่าน  

คณุการะเกด และเพ่ือนๆ เลีย้งอาหารกลางวนั ให้กบัเด็กๆ และผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในความดูแล

ของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

ช่วงบ่ายว่าท่ี ร.ต. หญิงยุพาพร และเพ่ือนๆ บริจาคเงินและขนม สําหรับเด็กๆ และ

ผู้ป่วย ขอขอบพระคณุในความมีนํา้ใจดีของทกุท่าน  

 

       

       

       

 



On the 5th of December, The Camillian Social Center Rayong organized the 

activity for Father's Day on the occasion of the birthday of the King of Thailand 

Bhumibhol Adullayadej. 

Afterwards, a group of kind people from PTTGC leading by Ms. Natchaya 

Yamklin and Mr. Nattaphol Sripetchwandee and his family, came to offer a light meal 

and many gifts for our members of The Camillian Social Center Rayong. We would 

like to give them our sincere thanks for their kindness. 

Mr. Sakda Iewsiri and Ms. Pafan Pilaiphong and their friends consist of Mr. 

Kesorn Phaisopha, Mrs. Siriporn Seyers, Mr. Chollathan Jaibarn and his family, 

Thongluan Saengthong, came to offer a special lunch for the members of The 

Camillian Social Center Rayong on the occasion of the birthday of Mr. Sakda and Ms. 

Pafan. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้จัดให้มี

กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอ

ดลุยเดช. 

หลงัจากนัน้มีกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีจากบริษัท PTTGC นําโดยคุณณัฐชยาน์ แย้มกลิ่น และ

คณุณฐัพล ศรีเพชรวรรณดีพร้อมครอบครัวได้นําอาหารว่างมาเลีย้งสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง พร้อมทัง้ของเล่นมากมายสําหรับเด็กๆ พวกเราขอขอบพระคุณในนํา้ใจ

ดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

คุณศักดา เอ่ียวศิริและคุณพาฝัน พิลยัพงษ์ พร้อมเพ่ือนๆ ประกอบด้วยคุณเกษร ไผ่

โสภา คุณศิริพร เซเยอร์ส คุณชลธาร ใจบาลพร้อมครอบครัว คุณทองล้วน แสงทอง มาเลีย้ง

อาหารกลางวนัแก่สมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด

คณุศกัดาและคณุพาฝัน พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 
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On the 7th of December teachers and students of St. Paul’s Convent School 

came to donation and also gave snacks for all the children of The Camillian Social 

Center Rayong. Thank you for your kindness. 

https://www.facebook.com/csc.rayong
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วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  คณะครูนกัเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ บริจาคเงิน

และของใช้ ให้กบัสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

 

       
 

 

On the 8th of December a group of kind people from Ford, Mazda and Mishelin 

called "Share the Joy, Enjoy the Goodness" came to offer a special lunch and 

donated many consumer goods for the members of The Camillian Social Center 

Rayong. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

The students in the program of Plan International (Plan Thailand Country) 

came to do a service at The Camillian Social Center Rayong. They organized many 

fun activities with our children. We would like to give them our sincere thanks for their 

kindness. 

  วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   กลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีจากกลุ่มบริษัท ฟอร์ด มาสด้าและมิชลิน 

ในนามกลุ่ม "Share the Joy, Enjoy the Goodness" ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัและบริจาค

เคร่ืองอุปโภคบริโภคสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเรา

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

  นักเรียนในโปรแกรมการศึกษาขององค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

ได้มาจัดกิจกรรมสนุกสนานสําหรับเด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเรา

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 
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On the 12th of December staff from PTT Co., Ltd came with a donation for the 

members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (ส่วนปฏิบตัิการระบบท่อ

เขต 3) ได้มาบริจาคเงินและของใช้สําหรับเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยู่ในความดูแลของทางศูนย์คา

มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong


 
 

 

On the 14th of December staffs from Suzuki Co.,Ltd came to donate many 

consumer goods, clothing and many snacks for the members of The Camillian Social 

Center Rayong. Thank you for your kindness. 

After that, a group from Bu Gang & SD22 came to donate many consumer 

goods for the children and patients of The Camillian Social Center Rayong. Thank 

you and God bless you all. 

In the afternoon, Fern and her friends came to offer a light meal for our 

children on the occasion of the birthday of N'Fern. We wish happiness on your 

birthday and may god bless you. 

วนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556   บจก.ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทย ได้มาบริจาคของใช้, 

เสือ้ผ้า และขนม ให้กบัเด็กๆ และผู้ป่วย ท่ีอยู่ในความดแูลของทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุในความมีนํา้ใจของทกุท่าน  

หลงัจากนัน้กลุม่ BU Gang & SD22 ได้มาบริจาคของและเงิน ให้กบัเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ 

ท่ีอยู่ในความดแูลของทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

https://www.facebook.com/csc.rayong


ช่วงบา่ยน้องเฟิร์นและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารว่างเป็นซูชิ และขนมอีกมากมาย เน่ือง

ในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของน้องเฟิร์น (20 ธ.ค.) ขอให้น้องเฟิร์นและเพ่ือนๆ มีความสขุในทุกๆ 

วนั และมีสขุภาพแข็งแรงตลอดไป  

 

       

       

   
 

 



On the 15th of December Ms. Kwanrudee and her friends came to offer the 

lunch for member of Camillian Social Center Rayong. Thank you and god bless you 

all. 

The children of The Camillian Social Center Rayong were very happy because 

they had a chance to shop the very useful thing at Big C Rayong as Christmas 

presents. This activity was supported by the Jesters, Care for Kids and the Canadian 

Jackalope Golf Club, which they have supported for many years. We would like to 

give them our sincere thanks for their kindness and wish them a Merry Christmas. 

More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2013.html 

 วนัท่ี 15  ธนัวาคม พ.ศ. 2556   คณุขวญัฤดี และเพ่ือนๆ (รุ่นประถม-มธัยม BK Tech ) 

ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณใน

ความใจดีของทกุท่าน  

เด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองมีความสุขมากๆ เพราะว่าเด็กๆ มี

โอกาสท่ีจะไปซือ้ของใช้ท่ีเป็นประโยชน์เป็นของขวัญสําหรับเทศกาลคริสต์มาส ท่ีห้างบิ๊กซี 

ระยองโดยการสนบัสนุนของกลุ่ม Jesters Care for Kids และกลุ่ม Canadian Jackalope 

Open ซึง่ได้สนบัสนนุกิจกรรมนีม้าเป็นเวลาหลายปีแล้ว พวกเราขอขอบพระคุณสําหรับนํา้ใจดี

ของพวกท่านทกุคนและขอให้พวกท่านมีความสขุในวนัคริสต์มาสนีค้รับ/ค่ะ 
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On the 18th of December some of our children of The Camillian Social Center 

Rayong went to Bangkok to give thanks to Mrs. Suneerat Saprangphol who donated 

many consumer goods for the members of Camillian Social Center Rayong. We 

would like to give her our sincere thanks for her kindness. 

  วนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556    เด็กๆ บางคนได้เดินทางไปร่วมอวยพรคุณสนีุ

รัตน์ สพร่ังผล ผู้ซึ่งได้บริจาคเคร่ืองอปุโภค-บริโภคให้กบัสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยองทกุๆ ปี พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของคณุสนีุรัตน์ ครับ/ค่ะ 
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On 20th of December the members of Seventeen Magazine came to The 

Camillian Social Center Rayong with many Christmas gifts for our children. All 

children were very happy because everyone had their own gift. We would like to give 

them our sincere thanks for their kindness. 

Mr. Thongchai came to the center and brought ice-cream for our children. 

Thank you for your kindness. 

Mr. Surapol and his family came to donate many consumer goods for the 

members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all. 

The Staff of PTT Golbal Chemical Public Company Limited came to donate 

many consumer goods for The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your 

kindness. 

  วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  คณะผู้จดัทํานิตยสาร Seventeen ได้เดินทางมามอบ

ความสขุแก่เด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ด้วยการนําของขวญัวนัคริสต์มาส

มามอบให้แก่เด็กๆ ซึง่เด็กๆ ต่างมีความสขุมากท่ีได้รับของขวญัเหล่านี ้พวกเราขอขอบพระคุณ

สําหรับนํา้ใจดีของพ่ีๆ จากนิตยสารเซเวน่ทีนทกุคนครับ/ค่ะ 

คุณธงชัย ได้นําไอศกรีมมาให้กับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ขอขอบพระคณุในความใจดีของท่าน 

ต่อมาพ.ต.ท.ชวชัชยั ไชยมา ได้นําสิ่งของมาบริจาคสําหรับเด็กๆ และผู้ ป่วยท่ีอยู่ใน

ความดแูลของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

สําหรับกลุ่มสดุท้ายวนันี ้พนกังานจาก บมจ. ปตท. (หน่วยงานคลงัพสัดุ) ได้มาเย่ียม

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และได้บริจาคของใช้มากมาย สําหรับศูนย์ฯ 

ขอขอบพระคณุทกุท่าน  
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On the 21st of December the Staffs of Flowlab and service came to offer lunch 

and ice cream for the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for 

your kindness.  

Suwannapoom Co.,Ltd came to donate many consumer goods for the 

members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all. 

https://www.facebook.com/csc.rayong
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Mr. Wut and his friends at the (Pajero Group) came to center with fresh milk 

tofu for the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your 

kindness. 

In the evening, The Camillian Social Center Rayong organized The Christmas 

Thank you Party for a group of kind people and the staff of The Camillian Social 

Center Rayong. At the event, there were many entertaining activities such as The 

performance from the children: The Nativity play, Hand Bell, Thai Dancing for kids of 

The Camillian Social Center Rayong and other performances. Thank you and God 

bless you all. You can see more here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/xmas2013.html 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ผู้บริหารและพนกังาน บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส 

จํากดั ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั และไอศกรีม สําหรับเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ เน่ืองในโอกาสขึน้ปี

ใหม่ 2557 ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

พนกังานจาก บจก. สวุรรณภูมิ คอนโทรล ได้มาบริจาคของใช้ ให้กบัสมาชิกศูนย์คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุท่าน Staffs of  

กลุ่มปาเจโร่ นําทีมโดยคุณวฒุิ ได้นําเต้าหู้นมสด มาให้กบัสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

ช่วงเย็น ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จัดงานวนัคริสต์มาสสําหรับ

ขอบคุณผู้ ท่ีช่วยเหลือศูนย์ฯ และสําหรับพนกังานในศูนย์ฯ โดยภายในงานมีการแสดงต่างๆ 

ของเด็กๆ อาทิเช่น การแสดงละครศกัดิ์สิทธ์ิ การบงัเกิดของพระเยซูเจ้า, การแสดงกระดิ่งมือ, 

การรําถวายพระพร โดยเด็กเลก็บ้านคามิลเลียน และโชว์อ่ืนๆ อีกมากมาย ขอขอบคุณทุกท่าน

ท่ีช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอด และขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านเป็นพิเศษในโอกาส

คริสต์มาสนี ้
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On the 22nd of December there was a group of kind people coming to offer a 

light meal for members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your 

kindness. 

Then a group of kind people came to organize the fun activities for the 

members of The Camillian Social Center Rayong and offered the special lunch 

(Noodle and Papaya Salad). Thank you everyone and god bless you all. 

The last group, Brian from Pattaya Addicts, Night Wish Bar, Pussy Club and 

several other bars in Pattaya combined and donated money to help the activities of 

our center. Besides, they brought Santa Clause to The Camillian Social Center to 

make us smile, our children were very happy to see Santa Clause. Thank you very 

much for your kindness. 

วนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ใหญ่ใจดีจาก บริษัท ไออาร์พีซี , กลุ่มจากยายร้า และ 

อบต.สํานกัท้อน ได้รวมกลุ่มกนัมาเพ่ือเลีย้งอาหารว่าง ให้กบัสมาชิกภายในศูนย์ฯ เป็นลกูชิน้

ทอด และไอศกรีม ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

หลงัจากนัน้กลุ่มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน ได้มาจดังานคริสต์มาสให้กบัสมาชิกศูนย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยมีกิจกรรมการละเล่นสําหรับเด็กๆ ของขวญัสําหรับเด็กๆ การ์ด

อวยพรสําหรับผู้ใหญ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย สร้างความสขุสนุกสนานกนัทัว่หน้า ขอขอบคุณ

ผู้ใหญ่ใจดีทกุท่านท่ีมีสว่นร่วมทําในงานนีสํ้าเร็จไปได้ด้วยดี และหวงัวา่โอกาสหน้าพ่ีๆ จะมาจดั

กิจกรรมแบบนีใ้ห้กบัพวกเราอีกครัง้  

สําหรับกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีกลุ่มสุดท้ายในวันนี ้คือกลุ่มผู้ ใจดีหลายๆกลุ่มจากพัทยาซึ่ง

รวมตวักนัมาบริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์ฯ และนอกเหลือจากนีย้งัสร้างรอยยิม้และเสียงหวัเราะ

ให้กบัเด็กโดยการพาซานต้าคอสมาให้เด็กของเราได้พบเจอ ซึง่เด็กๆของเราทุกคนดีใจมากและ

มีความสขุมากครับ/ค่ะ 
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On the 25th of December the Somsanguan's Family came to donate for the 

activities of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 

After our lunch, the children of The Camillian Social Center Rayong went to 

The Camel Pub and Restaurant in Banchang because there was a group of kind 

people who organized fun activities for our children and gave many gifts to them. The 

performance for thank you is "Hand bell: Silent Night and Jingle Bells). Thank you all 

and gods bless you. More details: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/camelpubxmas2013.html 

In the evening, The Camillian Social Center Rayong organized the Christmas 

Party. There was a group of kind people who offer the special dinner for all the 

members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness.  The 

Camillian Social Center Rayong was also honored by the visit of Bishop Silvio 

Siriphong Jarassri who heads the Diocese of Chanthaburi. The ceremony Celebration 

of Christ's birth and handing out gifts to children at the event. 

https://www.facebook.com/csc.rayong
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วนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ครอบครัวสมสงวน ได้มาบริจาคสิ่งของและแจกเงิน

สําหรับสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน และ

ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรท่านเป็นพิเศษในโอกาสวนัคริสต์มาส  

หลงัอาหารเท่ียงเด็กๆ ได้ไปร่วมงานคริสต์มาสท่ี Camel Pub and Restaurant บ้าน

ฉาง ท่ีมีฝร่ังใจดีเตรียมอาหาร, ขนม และของขวญัมากมายสําหรับเด็กๆ และเด็กๆ ยงัมีการ

แสดงเพ่ือขอบคณุผู้ใหญ่ใจดี เป็นการแสดง Hand Bell ในเพลง Silent Night และ Jingle Bell 

ขอขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุท่าน ท่ีจดัเตรียมทกุสิง่ทกุอย่างไว้เพ่ือพวกเรา  

ช่วงเย็น ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานคริสตมาส โดยได้มีผู้ ใหญ่

ใจดี ซึง่เป็นสตับรุุษวดัแม่พระลกูประคําสตัหีบ นําอาหารเย็นมาเลีย้งภายในงาน อาทิเช่น ข้าว

หมกไก่, ก๋วยเต๋ียว, ขนม และเคร่ืองด่ืมอีกมากมาย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 

และทางศูนย์ฯ ยังได้รับเกียรติจาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสงัฆมณฑล

จนัทบุรี มาเป็นประธานในพิธี สมโภชพระคริสตสมภพ และแจกของขวญัให้กบัเด็กๆ ภายใน

งาน  

 

       
 

          
 



       
 

       
 

       
 

 

On the 27th of December U-Services came to donate many consumer goods 

for the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of the 

birthday of Mr. Suchart. Thank you and god bless you all. 

Then Cooper International Engineering & Services Co., Ltd came to our center 

with KFC Chicken for our children and also played guitar and sang a song. Thank 

you for your kindness and god bless you all. 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  เป็นวนัคล้ายวนัเกิดของคณุสชุาติ บณัฑิตสวุรรณ ซึ่งเป็น

ผู้บริหาร บจก.ยเูซอร์วิส กลุ่มพนกังานจากบริษัท ยูเซอร์วิส จึงได้นําสิ่งของต่างๆ มาบริจาคใน

https://www.facebook.com/csc.rayong


วนันี ้พวกเราขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ท่ีนึกถึงพวกเรา ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยอง เสมอมา ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุท่าน  

หลงัจากนัน้บริษัท คเูปอร์ อินเตอร์ เนชัน่แนล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอสวิส จํากดั ได้มา

เลีย้งอาหารวา่งให้กบัเด็กๆ และยงัได้บริจาคของมากมายสําหรับพวกเรา อีกทัง้ยงัแสดงดนตรี

ให้ความสนกุสนานกบัน้องๆ ด้วย ขอขอบพระคณุพ่ีๆ ท่ีใจดีทกุท่าน และขอให้พระเจ้าอวยพร  

 

       
 

       
 

 

On the 28th of December there was a group of kind people coming to offer 

lunch and donated many consumer goods for the members of The Camillian Social 

Center Rayong on the occasion of the birthday of Ms. Monnarat. May god bless you 

and your family. 

After which Mrs. Piyaporn and Mr. Kantaphol came to offer the special dinner 

for the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of the 

birthday of Mr. Kantaphol. May god bless you all. 
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Ms. Thanawan and her friends came to offer a light meal for the members of 

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

วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ครอบครัวยงัตรง ได้มาเลีย้งอาหาร, บริจาคเงินและ

สิง่ของ ให้กบัผู้ ป่วยและเด็กๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด

ของคุณแม่มลณรัตน์ ยงัตรง ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณแม่และครอบครัว ให้มีความสุข และ

สขุภาพแข็งแรงตลอดไป  

คุณป้าจ๊ีด และคุณลุงกันตพล ได้มาเลีย้งอาหารเย็นเป็นก๋วยเต๋ียวเก๊ียวปลาต้มยํา 

ให้กบัสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณ

ลงุกนัตพล ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุท่านและครอบครัว ให้มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมี

ความสขุตลอดไป  

คุณธนวรรณ และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารว่างสําหรับเด็กๆ และผู้ ป่วย ท่ีอยู่ในความ

ดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างยิ่ง  
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On the 29th of December the Phongkunakorn's family came to offer a special 

lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of the 

birthday of Ms. Korawee. Thank you and god bless you all. 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ครอบครัวพงษ์คุณากร ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบั

สมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของ 

คณุกรวี พงษ์คณุากร ขอให้ทกุท่านมีสขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

 

       
 

 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  2556 วนันีซ้ึ่งเป็นวนัสุดท้ายของปี ทางศูนย์ได้จัด

กิจกรรมสนุกสนานให้กบัสมาชิกของศูนย์ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน และคุณพิกุล เคลย์ตนั และ

ครอบครัวได้เดินทางมาเลีย้งอาหารกลางวนัสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของท่านครับ/ค่ะ 

https://www.facebook.com/csc.rayong


ช่วงเย็นศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองจดังานวนัส่งท้ายปีใหม่ให้กบัสมาชิก

ท่ีศนูย์และในเวลาเดียวกนัได้จดังานวนัคล้ายวนัเกิดสําหรับเด็กๆ ท่ีมีวนัเกิดในเดือนธันวาคม 

ขอให้ทกุคนมีความสขุและมีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเสมอ 

On the 31st of December it was the last day of the Year 2013, all our members 

attended to do fun activities together. Then Mrs. Phikul Claytonl and her family came 

to offer a special lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong. We 

would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

On the night, The Camillian Social Center Rayong organized the New Year 

Party for all members. At the same time we organized the birthday party for the 

children who have their birthday in December. We wish them to be happy and 

healthy. More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/newyear2013.html 
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