
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

November 2013 

Dear Friends and Supporters, 

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

Home for November 2013. This month, our children had a lot of activities at the 

school and the center. They participated in many sports at school; this is good for 

promoting harmony, fair play and good health. At the center, our children were very 

happy to welcome visitors and doing all wonderful activities with them. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านเด็ก   ประจําเดือน   พฤศจิกายน 2556  สําหรับเดือนนีเ้ด็กๆของเรามีกิจกรรมทํามากมาย

ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีศนูย์  โดยท่ีโรงเรียนเด็กๆได้มีการแข่งขนักีฬาสี เพ่ือสร้างความแข็งแรงให้กบั

ร่างกาย สร้างความสามคัคี และการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยัให้กับเด็กๆ และท่ีศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆของเราก็ได้ต้อนรับผู้ ท่ีมาเย่ียมศูนย์และร่วมทํากิจกรรมกบัผู้ ใหญ่

ใจดีทกุๆท่านอย่างสนกุสนาน 

 

 

On the 1st of November the members of Children Network donated a very nice 

swing for the younger children at the center. We would like to say thank you for your 

kindness.   

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กลุ่ม Children Network ได้มาบริจาค "ชิงช้า" สําหรับ

เด็กๆ ท่ีอยู่ในความดแูลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอบพระคณุทกุท่าน 

 



 
 

 

On the 2nd of November all members of The Camillian Social Center Rayong 

participated in the Eucharistic a celebration according to the Catholic tradition for 

remembering the souls of all patients who were cared at the Center and passed away 

during the past year. 

Lunch, was donated by a group of kind people for the members of The 

Camillian Social Center Rayong on the occasion of the birthday of Ms. Nilubol. We 

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

In the afternoon, the group of students on the program of ITM.27.2 from the 

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang came to visit and donated money 

to support all activities of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give 

them our sincere thanks for their kindness. 

           วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ช่วงเช้าสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง ได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เพ่ือระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ล่วงลบัซึ่งเคยอยู่ใน

ความดแูลของศนูย์และได้เสียชีวติไปตลอดหลายๆปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเท่ียงมีกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัแก่สมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดคุณติ๊ด นิลบุล พวกเราขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของ

ทกุท่านครับ/ค่ะ 



ช่วงบา่ย กลุม่คณะนกัศึกษาหลกัสตูร ITM.27.2 คณะเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ได้เดินทางมาเย่ียมและบริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนช่วยเหลือ

กิจการของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของทุก

ท่านครับ/ค่ะ 

 

 
 

       
 



       
 

 

On the 3rd of November a group of Miss Kamolporn Inthong came to offer 

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

Miss Kamolporn's birthday. We wish her to be happy and healthy for her birthday and 

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

For our children’s lunch, there was a group of kind people who donated lunch 

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

birthday of Miss Thanich Kaewmaroeng and Miss Patcharee Sukman. We would like 

to give them our sincere thanks for their kindness. 

      At 3 pm, the children and some members of The Camillian Social 

Center Rayong went to Sattahip port for a boat trip in the bay doing the merit for the 

souls of the patients who were cared by Camillian Social Center Rayong and they 

passed away during the past year, by putting the cremains (ashes) of the patients 

into the sea (Loy Angkarn). 

In the evening, Miss Natruja Plienjaisul came together with her family and 

boyfriend to offer a special dinner for the members of The Camillian Social Center 

Rayong on the occasion of her birthday. We wish her to be happy and healthy all the 

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

https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0


วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเช้าคุณกมลพร อินทองและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้ง

อาหารเช้าสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด

คณุกมลพร พวกเราขอให้คณุกมลพรมีความสขุและมีสขุภาพท่ีแข็งแรง และขอขอบพระคุณใน

นํา้ใจดีของทกุๆ ท่านครับ/ค่ะ 

ช่วงเท่ียงมีกลุม่ผู้ใหญ่ใจดีมาเลีย้งอาหารกลางวนัโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณฐานิช 

แก้วมะเริงและคณุพชัรี สขุมัน่ ให้กบัสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเรา

ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 

ช่วงเวลา 15.00 น. สมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ไปทําบุญให้กบั

ดวงวิญญาณของผู้ ป่วยท่ีเคยอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯและได้ล่วงลบัไปในหลายปีท่ีผ่านมา 

โดยได้นําเถ้าอฐิัของผู้ลว่งลบัไปลอยองัคาร ณ อา่วสตัหีบ 

ช่วงเย็นคุณณัฐรุจา เปล่ียนใจสขุพร้อมครอบครัวและแฟน ได้เดินทางมาเลีย้งอาหาร

เย็นสําหรับสมาชิกศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดคุณณัฐ

รุจา พวกเราขอให้คณุณฐัรุจามีความสขุและมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และขอขอบพระคณุมาก 

                  

            



       
 

 

On the 9th of November Ms. Kanokwan and her friends came to donate many 

consumer goods for our patients and children at The Camillian Social Center Rayong. 

Thank you for your kindness. 

For our lunch, the Prakorbkarn's Family came to donate a meal for the 

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

Ms. Aoi and Mr. Ao. Thank you and God bless you all. 

Then, the students of The Assumption Commercial College came to donate 

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

Thank you for your kindness. 

In the afternoon, after our children finished cleaning, Ms. Too and her friends 

came to offer the light meal: Waffle for member of The Camillian Social Center 

Rayong. Thank you all. 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณุกนกวรรณ และเพ่ือนๆ ได้มาบริจาคของใช้และเงิน

จํานวนหนึ่ง เพ่ือช่วยเหลือเด็กกําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ และผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดแูล

ของทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

สําห รับอาหารเ ท่ียงวัน นี ค้ รอบค รัวประกอบการได้มาเ ลี ย้งอาหารกลางวัน 

(กระเพาะปลา) ให้กบัเด็กๆ และผู้ ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลของทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของ คุณโอ๋และคุณอ้อย ขอให้ทุกท่านมีสขุภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  



หลงัอาหารเท่ียงคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอสัสมัชัญพาณิชยการ กรุงเทพฯ 

ได้มาบริจาคของและเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในศนูย์ฯ เพ่ือช่วยเหลือเด็กกําพร้าท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเอดส์ และผู้ ป่วยท่ีอยุ่ในความดูแลของทางศูนย์ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซน

เตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

ช่วงบา่ยหลงัจากเด็กๆของเราเสร็จจากกิจกรรมทําความสะอาดบ้าน คุณตู่และเพ่ือนๆ 

ได้มาทําขนมวอฟเฟิลให้เด็กๆ และสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองทานเป็น

อาหารวา่ง ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุท่าน 

 

   
 

      
 



      
 

 

On the 15th of November Mr. Marco came with a donation for The Camillian 

Social Center Rayong on the occasion of his Birthday, Mr. Farncesco brought some 

cakes to celebrate the birthdays of the children who have their birthday this month. 

Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นวนัคล้ายวนัเกิดคุณมาระโก ซึ่งเป็นผู้สนบัสนุน

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ของเรา คุณมาระโกได้มอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับ

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และคุณฟรานเชสโกได้เป็นผู้สนบัสนุนเค้กสําหรับ

เด็กบ้านเด็กท่ีเกิดในเดือนนี ้ขอขอบพระคณุคณุมาระโก และคณุฟรานเชสโก ขอให้ทัง้สองท่าน

มีความสขุ สขุภาพแข็งแรงตลอดไป และขอให้พระเจ้าอวยพร  

 

 

https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0
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On the 16th of November, it was the feast day of Mary, Queen of the Ministers 

of the Sick and the Committee of Pastoral Health Care of The Camillian Religious.  

They organized the activity for realizing the Charism of St. Camillus for the staffs who 

are working in The St. Camillus Foundation of Thailand, they came to The Camillian 

Social Center Rayong and participated in the activity. 

  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เป็นวนัฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ผู้ ป่วย ซึ่ง

คณะกรรมการงานอภิบาลสขุภาพอนามยัของคณะคามิลเลียน ก็ได้จดักิจกรรมวนัจิตตารมย์

นักบุญคามิลโลขึน้เพ่ือสร้างความตระหนักในจิตตารมย์ของนักบุญคามิลโลให้แก่บรรดา

สมาชิกเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในบ้านกิจการของมลูนิธิคณะนกับุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดย

บรรดาเจ้าหน้าท่ีเหลา่นีไ้ด้เดินทางมาร่วมงานวนัจิตตารมณ์นกับญุคามิลโล ณ ศนูย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

 



              

        

 

 

On the 17th of November Kor Karn Dee Group came to organize the fun 

activities for our children and offered lunch for members of The Camillian Social 

Center Rayong. Thank you for your kindness. 

In the evening, our children enjoyed floating Krathong in the water at the fish 

pond of center. Loi Krathong is traditionally performed on the full moon night of the 

twelfth lunar month, which usually falls on some day in November. Loy" means "to 

float" and a "Krathong" is a lotus-shaped vessel made of banana leaves. The 

Krathong usually contains a candle, three joss-sticks, some flowers and coins. The 

floating of a Krathong' is intended to float away ill fortune as well as to express 

apologies to Khongkha, the River Goddess. Some believe that the ritual is meant to 

worship the Buddha's footprint on the bank of the Narmada River, while others say 

that it is to pay respect to Phra Uppakhut, one of the Lord Buddha's great disciples. 



The Loi Krathong Festival is celebrated nationwide in Thailand, especially where 

there are rivers, canals or sources of water, with different unique characteristics. And 

it’s now one of Thailand's best-known festivals. It's also known as the Festival of Light. 

วนัท่ี 17  พฤศจิกายน   2556  คณะผู้ ก่อการดี จากพทัยา ได้มาจดักิจกรรมสนุกสนาน

สําหรับเด็กๆ และเลีย้งอาหารกลางวันสําหรับสมาชิกศูนย์คามิลเเลียน โซเซียล ระยอง 

ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุท่าน  

ช่วงเย็น คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้มีการจดังานลอยกระทง เพ่ือเป็นการ

ขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคา ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งท่ีมกัจะทํากนัในคืนวนัเพ็ญ 

เดือน 12 หรือวนัขึน้ 15 ค่ําเดือน 12 อนัเป็นวนัพระจนัทร์เต็มดวง และเป็นช่วงท่ีนํา้หลากเต็ม

ตลิ่ง โดยจะมีการนําดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ท่ีไม่จมนํา้ เช่น 

กระทง เรือ แพ ดอกบวั ฯลฯ แล้วนําไปลอยตามลํานํา้ โดยมีวตัถุประสงค์ และความเช่ือต่างๆ 

กนั ในปีนี ้วนัลอยกระทง ตรงกบั วนัอาทิตย์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2556  

 

       
 

       
 

 



On the 18th of November in the afternoon, Mr. Nuttakit and his friends came to 

offer a light meal to all the children at the center on the occasion of his birthday. 

Thank you for your kindness. 

วนัท่ี18 พฤศจิกายน 2556 ช่วงบ่ายคุณณัฏฐกิตติ์  ชัยเฉลิมมงคล และเพ่ือนๆเลีย้ง

อาหารวา่ง  เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด  จึงขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของทุกท่านในครัง้นีด้้วยค่ะ/

ครับ 

 

          
 

 

On the 19th of November Mr. Pathai Boonmak and staffs of Raywinds. co., ltd 

came to offer special lunch for members of The Camillian Social Center Rayong on 

the occasion of Birthday of Mr. Pathai. Thank you for your kindness and God bless 

you all. 

For dinner, the Nazee's family came to offer the special dinner for members of 

The Camillian Social Center Rayong on the occasion of birthday of "Nong Nazee". 

Thank you for your kindness and God bless you all. 

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คุณผไท บุญมาก และพนกังานบริษัท.Raywinds 

ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบัสมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนั

https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0


คล้ายวนัเกิดของ คุณผไท บุญมาก ขอขอบพระคุณในความใจดีของพวกท่าน และขอให้พระ

เจ้าอวยพร  

ช่วงเย็น ครอบครัวของน้องนาซีได้มาเลีย้งอาหารเย็นให้กบัสมาชิกศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดน้องนาซี (วนัท่ี 15พ.ย.) ขอขอบพระคุณ

ในความใจดีของทุกท่าน และขอให้น้องนาซีและครอบครัวมีความสุข และมีสขุภาพแข็งแรง

ตลอดไป  

 

      

 

 

On the 23rd of November our children had the good opportunity go to the 

Silverlake (Vineyard) and Pattaya Park (Water Park) with the support from a group of 

kind people of The National Health Security Office. They were very happy to see 

around vineyard and then they enjoyed swimming and played many water toy 

machines at Pattaya Park. We would like to give them our sincere thanks for their 

kindness. 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เด็กๆ ได้รับโอกาสท่ีดีจากหน่วยงานของรัฐ คือ 

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ"สปสช" ซึง่สนบัสนนุการไปทศันะศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งเด็กๆ 

ได้ไปเท่ียวชมสวนองุ่นซิลเวอร์เลค ซึ่งได้รับความรู้มากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และตอน



บ่ายเด็กๆ ได้ไปว่ายนํา้ท่ีสวนนํา้พัทยาปาร์ค ขอขอบพระคุณผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่าน ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องให้กิจกรรมนีสํ้าเร็จไปได้ด้วยดี 

 

       

 

 

On the 24th of November Ms. Patima and her friends came to donate lunch for 

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

After lunch, Mr. Thanawit and his friends came to offer Ice-cream for our 

children. Thank you all. 

In the afternoon, Genius and his family came to offer the light meal for member 

of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of birthday of Genius. May 

god bless you and your family. 

In the evening, Ms. Emmy came to donate Sportswear for our children. Thank 

you for your kindness. 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คุณปติมา และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั

ให้กับสมาชิกคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสเลีย้งรุ่นโรงเรียนระยอง

วทิยาคม ขอขอบพระคณุทกุท่าน  

หลังอาหารกลางวัน คุณธนาวิทย์และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งไอศกรีมสําหรับเด็กๆ 

ขอขอบพระคณุทกุท่าน   

https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0


ช่วงบา่ยน้องจีเนียสและครอบครัวได้มาเลีย้งอาหารว่างเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด

ของน้องจีเนียส ซึ่งมีอายุครบ 6 ปี ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรน้องจีเนียสและครอบครัว ให้มี

สขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

ช่วงเย็นคุณเอมม่ี ได้มาบริจาคชุดกีฬาสําหรับเด็กๆ ขอขอบพระคุณในความใจดีของ

คณุเอมม่ีเป็นอย่างมาก 

 

         

    

     



 

 

On the 28th of November kind people came to offer a special dinner for the 

members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of Mr. Nattawut’s 

birthday. Thank you for your kindness and god bless you all. 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีมาเลีย้งอาหารเย็นให้กบัสมาชิก คา

มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณณัฐวฒุิ ผิวงาม ขอให้

พระเจ้าอวยพรทกุท่าน  

 

 

 

 

 

  On the 29th of November it was World AIDS Day 2013 at The Camillian Social 

Center Rayong. There were many people coming to join in all the activities for this 

event.  We organized many booths with HIV/AIDS information for our visitors who are 

interesting to learn and played games on the theme of HIV/AIDS. Besides, which we 

organized entertaining activities on the stage. The Camillian Social Center Rayong is 

https://www.facebook.com/csc.rayong?directed_target_id=0


very happy to be high on the list of organization promoting awareness on the subject 

of HIV/Aids to everybody in Thailand.  

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 งานรณรงค์เน่ืองในวนัเอดส์โลกประจําปีพ.ศ. 2556 ณ 

ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง วนัท่ี 29 พฤศจิกายน มีผู้ เข้าร่วมในงานอย่างมาก ใน

งานมีการตัง้บูทเพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ ท่ีมาร่วมงานเก่ียวกับความรู้เร่ืองเอชไอวี/เอดส์และมีการ

แสดงบนเวทีเพ่ือให้ความสนกุสนานและเพลดิเพลนิกบัผู้ ร่วมงาน ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีได้เป็นสถานท่ีท่ีได้ถ่ายทอดรู้เร่ืองเอชไอวี/เอดส์

ให้กบัทกุๆท่าน 

 

      

        

        



      

 

 

On the 30th of November The Garden International School, Bangchang invited 

all the children of The Camillian Social Center Rayong to join in the Christmas Fair 

that they organized every year. There were many fun activities for our children to do. 

At the event, some of children of center played the football match and the others 

played games. They were very happy to receive fantastic gifts and enjoyed doing all 

activities on the day. We would like to say thank you for their kindness. 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2556   เด็กๆจากศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้

เชิญไปร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนนานาชาติการ์เดน บ้านฉาง จ.ระยอง  ซึ่งเป็นกิจกรรมคริสต์มาส 

แฟร์ท่ีเราได้เข้าร่วมกิจกรรมทกุปี โดยเด็กของเราบางคนได้ร่วมแข่งขนัเตะฟุตบอล  และเด็กคน

อ่ืนๆก็ได้ร่วมทํากิจกรรมสนุกสนานต่างๆในงาน เด็กของเราต่างช่ืนชอบและดีใจท่ีได้รับ

ของขวญักนัอย่างถ้วนหน้า 
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