
Newsletter from The Camillian Children’s Home 

January 2014 

 

Dear Friends and Supporters, 

 

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

Home for January 2014. We hope everybody enjoy the holiday festivities and will 

have a fruitful year to come. For this month, all the children here had lots of fun 

activities with many groups of kind people who also donated useful items and money 

to help all activities of The Camillian Social Center Rayong. We would like to say 

thank you for all your kindness and making us smile.  We wish you all to be happy, 

healthy and successful in 2014. 

 

สวัสดีค่ะ  คุณผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือนมกราคม  2557  เราหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ทกุๆทา่นคงมีความสขุกบัช่วงเทศกาลวนัหยุดท่ีผ่านมา 

และเดือนนีเ้ป็นเดือนแหง่การเร่ิมต้นสิง่ดีๆให้กับชีวิตของตวัเองและสงัคม และหวงัว่าทุกท่านจะทําสิ่งใหม่

ให้กับชีวิต เราขอเป็นกําลงัใจให้กับผู้ ใจดีของเราทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่านมีสขุภาพแข็งแรง และประสบ

ผลสาํเร็จในสิง่ท่ีต้องการ  สว่นเด็กๆของเราก็ได้รับสิง่ดีๆจากบรรดาผู้ใหญ่ใจดีมากมายเลยค่ะ  พร้อมทัง้ยงั

ช่วยเหลอืกิจการของศนูย์ของเราด้วย เราขอขอบคณุทกุๆทา่นท่ีมาสร้างรอยยิม้ให้กบัเด็กของเราครับ/คะ 
 

 

On the 4th of January 7 students from Burapha University came to the center to 

donate a special lunch and also donated many consumer goods for our members of 

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

After our lunch, Mr. Pornpol and his family came to center with ice-cream and 

a snack for all the members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion 

of Mr. Pornpols birthday. Thank you for your kindness and god bless you and your 

family. 
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In the Afternoon, Mrs. Payao Jitpook came together with her family and friends to   

donate many snacks and consumer goods for the children of The Camillian Social 

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

วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2557 นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยับรูพา ได้เดินทางมาท่ีศูนย์คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพ่ือเลีย้งอาหารกลางวนัเด็กๆ และผู้ ป่วย อีกทัง้ยงัได้บริจาค

ของใช้อปุโภคบริโภคอีกมากมาย ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

หลงัอาหารกลางวนัคุณพรพล รอดหร่ิง และครอบครัว ได้มาเย่ียมเด็กๆ และผู้ ป่วย ท่ี 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พร้อมกบัเลีย้งอาหารว่าง (ไอศกรีม) และบริจาคเงินอีก

จํานวนหนึ่ง สําหรับสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิ เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณ

พรพล ขอขอบพระคุณและขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรท่านและครอบครัว ให้มีความสขุ สขุภาพ

แข็งแรงตลอดไป  

ช่วงบ่ายคุณพเยาว์ จิตต์ผูกและเพ่ือนๆ ได้นําขนมและเคร่ืองอปุโภคมาบริจาคให้แก่

เด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของทุกๆ 

ท่านครับ/ค่ะ 
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On the 5th of January there was a group of kind people (Motorbike Club) 

coming with a donation for The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your 

kindness and god bless you all. More details here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/isntmc.html 

วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2557 กลุ่มผู้ ข่ีมอเตอร์ไซค์ Big Bike ได้มาบริจาคเงิน และพา

เด็กๆ ไปข่ีรถมอเตอร์ไซค์คนัใหญ่ เด็กๆ ต่ืนเต้นกนัมาก ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขอให้พระ

เจ้าอวยพรทกุท่าน  

     
 

 

On the 7th of January Sawas-aue's and Family came to offer a dinner for the 

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

Ms. Amnoay Sawas-aue. Thank you for your kindness and God Bless you all. 
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วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2557 ครอบครัวสวสัดิ์เอือ้ เลีย้งอาหารเย็นเน่ืองในโอกาสวนั

คล้ายวนัเกิดคุณอํานวย สวสัดิ์เอือ้ ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน ให้มีความสขุ และมีสขุภาพ

ร่างกายแข็งแรงตลอดไป  

 

        
 

 

On the 8th of January in the afternoon, Mr. Pitha Wongkanaraksa and his 

friends came to The Camillian Social Center Rayong to offer pizza as a light meal for 

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

วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2557  คุณพิธา วงษ์คณารักษาและเพ่ือนๆ ได้นําพิซซ่ามาเลีย้ง

เด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยเด็กๆ ได้มีสว่นร่วมในการปรุงและแต่งหน้า

พิซซา่ด้วย ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 
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On the 9th of January a group of administrators and staffs of The Praxair Co., 

Ltd brought many snacks and milk for the children of The Camillian Social Center 

Rayong on the occasion of National children's day. We would like to give them our 

sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2557  คณะเจ้าหน้าท่ี บมจ.แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย ได้นําขนม

และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมาบริจาคให้กับเด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

เพ่ือให้เด็กๆ ได้มีความสขุในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติท่ีใกล้จะมาถึงนี ้พวกเราขอขอบพระคุณใน

นํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

 

        

 

 

On the 11th of January it was the National Children's Day. There were many 

different groups of kind people who came and brought lots of food and snacks for 

our children at The Camillian Social Center Rayong. Some groups of kind people 

organized fun activities for us. Our children were very happy and enjoyed having all 

special foods that day. 

First group, Ms. Venus and her family brought fried chicken and many snacks 

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

 Then Tharaedee and her family brought many consumer goods for all the 

children at the center on the occasion of the National children’s day. Thank you for 

your kindness.  
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Next, Ms. Pearmai Thitacharee and her family came to donate milk for our 

children. Thank you for your kindness.  

Before our children’s lunch, Ms. Thanitnan Praiwal and family brought bakery 

products and T shirts for our children. Thank you for your kindness. 

After that, the students of King Monngkut's University of Technology came to 

organize the fun activities and lunch for members of The Camillian Social Center 

Rayong. Thank you for your kindness and God Bless you all. 

In the afternoon, Mr. Dacha Limthavonwong who is the manager from Thavon 

Vissavayotha Limited Partnership donated consumer goods and money to The 

Camillian Social Center Rayong. 

Then there were five groups of kind people coming to our center for the 

afternoon. First group, Chaipeok’s and family and his friends brought many useful 

items for all the children of the center. Second group, the staff of IRPC Company 

brought consumer goods and snacks for us. Third group, Khun Watcharaporn and 

Khun Preeraya give us special bakery products for our children. Fourth group, Khun 

Kumpang Tussaneerud brought many consumer goods for all the children at the 

center.  

The last group, students from Burapha University came to organize the fun 

activities for our children. Thank you for your kindness. We would like to say thank 

you for all your kindness and everything that you donated for our center 

. 

วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2557 วนันีซ้ึ่งเป็นวนัเด็กแห่งชาติ มีผู้ ใหญ่ใจดีหลายๆกลุ่มมา

เย่ียมพร้อมทัง้นําอาหารและขนมมาให้กบัเด็กๆ บางกลุ่มก็จดักิจกรรมสนุกๆให้กบัเด็กของเรา

ทําให้เด็กของเราทกุคนๆ สนกุสนานกบักิจกรรมและเอร็ดอร่อยกบัอาหารท่ีทกุท่านๆได้นํามาให้

เด็กในวนันี ้

ช่วงเช้า คณุวีนสั สญัญรัตน์ และครอบครัว เลีย้งอาหารว่าง บริจาคของ เน่ืองในโอกาส

วนัเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน   
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ตามด้วยกลุม่ของคณุธฤดี ศิริปราการ และครอบครัว บริจาคของ เน่ืองในโอกาสวนัเด็ก

แห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

  ต่อมาคุณแพรไหม ธิตะจารี และครอบครัว ได้นํานมสําหรับเด็ก มาบริจาคเน่ืองใน

โอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

ก่อนอาหารเท่ียง คณุธนิษฐ์นนัท์ ไพรยวลั และร้านก๋วยเต๋ียวกุ๊งกิ๊ง ได้นําขนมและเสือ้ผ้า

มาบริจาคสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง  

หลงัจากนัน้นกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระยอง ทํากิจกรรมกบัเด็ก 

และเลีย้งอาหารกลางวนั เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

   ช่วงบ่าย คุณเดชา ลิม้ถาวรวงศ์ ผู้จดัการ จากบจก.ถาวรภูรีวิศวโยธา บริจาคของและ

เงิน 

หลงัจากนัน้ก็มี 5 กลุม่ผู้ใจดีมาบริจาคของใช้และเงินให้เด็กๆพร้อมกนัในช่วงบ่าย กลุ่ม

แรก ครอบครัวไชยเผือกและเพ่ือนๆ บริจาคของ กลุม่ท่ีสองคุณสรณะ อตุมะ และกลุ่มพนกังาน 

บมจ.ไออาร์พีซี บริจาคของและขนม กลุม่ท่ีสาม คณุวชัราภรณ์ พรนิคม และ คณุพีรยา เกษรศิริ 

เลีย้งขนม ต่อมากลุ่มท่ีส่ี คุณกําแพง ทศันีย์รัตน์ บริจาคของอปุโภคบริโภค และกลุ่มสดุท้าย

ของวนันี ้ นกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา มาจัดกิจกรรมให้กบัเด็กๆ และแจกของเล่นมากมาย 

เน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคณุทกุท่าน เด็กทกุคนขอบขอบคณุในความใจดีของ

ผู้ใหญ่ใจดีทกุท่านๆคะ/ครับ 

        



        

        

        

        



        

        

    

 

 

On the 12th of January in the morning, there was a group of kind people which 

consisted of Mr. Wanchai-Nungruthai Jaratikanma, Ms. Saifon Sukjaroen, Ms. Orawan 

Saikai, Ms. Wantana Pansamai, Ms. Natthawi Boonsom, Ms. Rattana Somboon, Ms. 

Potwal Pulkrajang and Ms. Prapaipis Srijupao who came to donate many consumer 



goods for the members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give 

them our sincere thanks for their kindness. 

Then students of Kasetsart University came to do fun activity for our children of 

The Camillian Social Center Rayong. We would like to give them our sincere thanks 

for their kindness. 

วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557  ช่วงเช้ามีกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีประกอบด้วย คุณวนัชยั-หนึ่ง

ฤทยั จาระติกรรมา คณุสายฝน สขุเจริญ คณุอรวรรณ ใสไก คุณวรรทนา ปานสมยั คุณ ณัฏฐวี 

บุญสม คุณรัตนา สมบูรณ์ คุณพจน์วลั พูลกระจ่างและคุณประไพพิศ ศรีจูเป้า ได้มาบริจาค

เคร่ืองอุปโภค-บริโภคสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเรา

ขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

หลงัจากนัน้คณะนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้มาทํากิจกรรมสนุกสนาน

กบัเด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณสําหรับนํา้ใจดีของ

ทกุท่านครับ/ค่ะ 
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On 15th of January Mr. Thanakorn Thepraksa and his family came to offer 

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

Birthday of Nong Kong. We wish you happy birthday and God bless you all. 

วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 น.อ.ธนากร เทพรักษา และครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหาร

เย็น เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของน้องก้อง ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

 

        

 

 

On 16th of January Mr. Vichit and his family came to offer the special light meal 

for our children. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2557 จ.อ.วชิิต และครอบครัว ได้มาเลีย้งอาหารเย็นให้กบัเด็กๆ 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างยิ่ง  
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On the 18th of January at night, The Camillian Social Center Rayong organized 

the annual charity dinner to raise money to help the Children living with and affected 

by HIV/AIDS under the caring of The Camillian Social Center Rayong, especially, for 

the children's education. This Charity dinner was in titled "The Bridge of Hope". We 

would like to thank all the kind people who have participated in our charity dinner and 

have helped us to organize this event. May God Bless you all. 

วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2557  ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จดัให้มีงาน

เลีย้งการกุศล "สะพานแห่งความหวงั" เพ่ือระดมทุนสําหรับใช้ใน "ด้านการศึกษา" ของเด็ก

กําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก

ท่าน ท่ีมีสว่นร่วมทําให้งานในครัง้นีผ้า่นไปได้ด้วยดี พระให้พระเจ้าอวยพรทกุท่าน 
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On the 19th of January, in the afternoon, all children of The Camillian Social 

Center Rayong went to the Saikaew beach Chonburi with support from Mr. Johannes 

de Graauw, Mr. Gerhard and their friends. We would like to give them our sincere 

thanks for their kindness. See more here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-

&-johan-2014.html 

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ช่วงบา่ย เด็กๆ ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ได้เดินทางไปพกัผ่อนท่ีหาดทรายแก้ว จ.ชลบุรี โดยการสนบัสนุนของคุณโจฮนั คุณเจอราร์ด 

และเพ่ือนๆ พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุๆ ท่านครับ/ค่ะ 
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On the 24th of January Ms. Warunporn and her family came to donate many 

consumer goods for all members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you 

for your kindness. 

After that, the students and teachers of The Convent of the Holy Infant Jesus School 

came to visit our children and patients at The Camillian Social Center Rayong. Thank 

you for your kindness. 

วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณุวรันต์ภรณ์ และเพ่ือนๆ ได้มาบริจาคของสําหรับเด็กๆ 

และผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

หลงัจากนัน้นกัเรียนและคณะครู โรงเรียนพระกุมารเยซู ได้เดินทางมาท่ี คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง เพ่ือมาเย่ียมผู้ ป่วยและเด็กๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ 

ขอขอบพระคณุทกุคน 

 

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


 

        
 

 

On the 25th of January the staffs of John Crane (Thailand) Co.,Ltd. came to 

offer lunch for the members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to 

give our sincere thanks for their kindness. 

After children finished their lunch, The Camillian Social Center Rayong 

organized a birthday party for our children who have their birthday this month. We 

wish them to be happy and healthy.  

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


วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะเจ้าหน้าท่ีบริษัท จอห์นเครน (ประเทศไทย) จํากดั 

นําทีมโดยคณุพิริยะ ทรัพย์เจริญ พร้อมด้วยคณุเยาวเรศ โกสมุพิทกัษ์ คณุเฉลมิชยั ปภุรัตนพงษ์ 

และคุณธีรวฒุิ แดงบุตรดี ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

หลงัรับประทานอาหารเท่ียงศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดัให้มีงาน

เลีย้งวนัเกิดของเด็กๆ ท่ีมีวนัคล้ายวนัเกิดในเดือนมกราคมนี ้พวกเราขอให้เด็กๆ มีความสขุและ

มีสขุภาพแข็งแรงๆ 

 

 
 

                      



                      

 

On the 26th of January in the afternoon, there were many kind people called 

"Nice Group" from Nice Apparel Co.,Ltd. Who came to donate money and many 

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

like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2557  ช่วงบ่ายมีผู้ ใหญ่ใจดีกลุ่ม "ไนซ์กรุ๊ป" จากบริษัท ไนซ์ 

แอพพาเรล จํากดั ได้มาบริจาคเงินและสิ่งของเคร่ืองใช้มากมายให้แก่สมาชิกศูนย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

 

        
 

 

On 31st of January Ms. Nissara and her family came to offer Chiffon cake for 

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

วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557  คุณนิศรา และครอบครัว แจกขนมให้เด็กๆ 

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของท่าน  

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