
Newsletter from the Camillian Children’s Home 

October 2013 

Dear Friends and Supporters, 

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

October 2013. This month was a school vacation for our children. They had more time to 

welcome many groups of kind people and enjoyed doing many wonderful activities with them. 

We all thank you very much for visiting and give support with very many useful items for all the 

children at our center. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก   

ประจําเดือน   ตลุาคม 2556  ในเดือนนีเ้ด็กๆของเราเป็นช่วงปิดภาคเรียน เด็กๆของเราทุกคนได้ต้อนรับ

แขกผู้ใจดีท่ีมาเยี่ยมศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองกันอย่างทัว่ถึง และเด็กๆของเราได้ทําร่วม

กิจกรรมกับผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่างสนุกสนานตลอดช่วงปิดภาคเรียน เด็กของเราขอขอบคุณมากท่ีทุก

ท่านได้มาเยี่ยมเด็กและจัดกิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กของเราพร้อมทัง้ยงัสนบัสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ี

เป็นประโยชน์สาํหรับเด็กของเราอีกด้วย  งัน้เรามาดกูนัเลยวา่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนบ้างท่ีมาแบ่งปันสิ่งดีๆ

ให้กบัเด็กๆของเรา 

 

 

On the 3rd of October the Staff of PTT Globol Chemicals Co., Ltd came to donate many 

consumer goods and cash that will help all the activities of our children at the Camillian Social 

Center Rayong. Thank you all your kindness. 

After our children finished their lunch, Ms. Saowaluk and her friends came to offer a 

light meal and Ice-cream for our children on the occasion of her birthday. Thank you for your 

kindness. 

วนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ.2556   กลุม่พนกังาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ได้มา

บริจาคสิง่ของอุปโภคบริโภค และเงินสด เพ่ือช่วยเหลือเด็กกําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ และผู้ ป่วย

เอดส์ ท่ีอยูใ่นความดแูลของศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

หลงัอาหารเท่ียงคุณเสาวลกัษณ์ และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งไอศกรีมให้กับเด็กๆ ท่ีอยู่ในความดูแล

ของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณเสาวลกัษณ์ 

ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุทา่น 

 

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


       

       

 

 

On the 8th of October Ms. Fang and Mr. Golf came to offer the special lunch and ice-

cream for members of Camillian Social Center Rayong on the occasion of their birthday. Thank 

you very much for your kindness. 

วนัท่ี 8 ตลุาคม พ.ศ.2556   คุณฟาง วรณัน รัชดานนท์ และคุณกอล์ฟ ฆนิทย์ เอือ้สมิทธ์ิ ซึ่งเกิด

ในวนันี ้ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กับสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอให้

พระเจ้าอวยพรทา่น ให้มีความสขุ และมีสขุภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป 

 

       

 

 



On the 9th of October Ms. Paweena and her friends came to offer a light meal for our 

children. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ.2556  คุณปวีณา และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งขนมให้กับเด็กๆ ท่ีอยู่ในศูนย์คามิ

ลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

 

       

 

 

On the 10th of October in the evening, The Camillian Social Center Rayong organized a 

birthday party for our children who have their birthday this month. At the same time, we wished 

Mr. Francesco who is a friend of our center to be happy on his birthday as well. 

วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ.2556  ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จัดงานวนัเกิดสําหรับ

เด็กๆ ท่ีเกิดในเดือน ตลุาคม และวนัเกิดของคณุฟรานเชสโก้ ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุทา่น  

 

       

 

 

On the 11th of October St. Joseph School Rayong came to donate many consumer 

goods for member of Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 



วนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2556   โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง ได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภค มาบริจาค

ให้กบัสมาชิกศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุในความกรุณาของท่าน ท่ีมีให้กับ

ศนูย์ฯ เสมอฯ  

 

 
 

 

On the 12th of October Ms. Koi came to offer the special lunch for members of The 

Camillian Social Center Rayong on the occasion of her birthday. Thank you for supporting 

lunch this day. 

วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556   คุณก้อยและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัเน่ืองในโอกาสวนั

คล้ายวนัเกิด  ขอให้คณุก้อยมีความสขุมากๆ และขอขอบคณุทกุทา่น  

 

      

 

 



On the 13th of October Ms. Best and her friends came to offer lunch on the occasion of 

birthday of her birthday. God bless them all. 

 In the afternoon, Ms. Kae and her friends came to offer a light meal of Sushi for our 

children. Thank you all. 

วนัท่ี 13  ตุลาคม พ.ศ. 2556  คุณเบสและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัเน่ืองในโอกาสวนั

คล้ายวนัเกิดของคณุเบส ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทกุทา่น  

คณุเก๋ ได้มาเลีย้งอาหารว่างเป็นซูชิ ให้กับเด็กๆ ท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคณุเก๋  

 

      

 

 

 

On the 14th of October there was a group of students and teachers from the Garden 

International School, Banchang coming to donate money that they raised to support the 

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

for their kindness. 



วนัท่ี 14 ตลุาคม  พ.ศ.2556  คณะครูและตวัแทนนกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ บ้านฉาง ได้นํา

เงินท่ีพวกเขาได้ทํากิจกรรมระดมทุนมามอบให้กับศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพ่ือ

สนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลอืผู้ยากไร้ของศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุ

ในนํา้ใจดีของทกุทา่นครับ/คะ่ 

 

       

 

 

On the 15th of October Ms. Pornkanok Teabpattama and her friends came to offer a 

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

birthday. God bless you all. 

In the evening, The Ra-beangmai Restaurant came to donated money for dinner for all 

the members of The Camillian Social Center Rayong. We wished them good health and too be 

happy forever. 

วนัท่ี 15 ตลุาคม  พ.ศ.2556  คุณหมี พรกนก เทียบปัทมะ คุณหมีพร้อมด้วยเพ่ือนๆ จึงรวมกลุม่

กนัมาเพ่ือเลีย้งอาหารกลางวนั สําหรับสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอพระ

เจ้าอวยพรคณุหมีเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดให้มีสขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

ช่วงเย็นร้านอาหารระเบียงไม้ ได้มาเลีย้งอาหารเย็นให้กบัสมาชิกภายในศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของน้องตอง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมี

ความสขุตลอดไป 

  

 



       

 

 

 

On the 18th of October the staff of TCR Bank came with donations for education of our 

children and ice-cream for all members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for 

your kindness. 

วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณกมลภู ปาลิภาพงษ์ พร้อมด้วยกลุม่

พนักงานธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ได้มาบริจาคทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ และเลีย้งไอศกรีม

สมาชิกทัง้หมดของศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุทา่น  

 



       

 

 

On the 19th of October The Thomas’s family came to give lunch on the occasion of the 

birthday of Mr. Thomas or Tommy for members of The Camillian Social Center Rayong. We 

wished them happiness and health.  At the same time, Ms. Tawanward, Ms. Aungkana and 

friends brought French Fries and fried chicken for members of The Camillian Social Center 

Rayong. Thank you for your kindness. 

In the afternoon, the Siam University came to organizing the fun activities for our 

children until 20th of October. Thank you for giving us so much fun and we hope they will come 

to visit again next year. 

วนัท่ี 19  ตลุาคม  พ.ศ.2556  คุณตะวนัวาด สวสัด์ิพานิช คุณอังคณา สขุสวสัด์ิ และเพ่ือนๆ ได้

นําเฟรนช์ฟราย และไก่ทอด มาให้กับสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ต้อง

ขอขอบคณุในความใจดีของทกุทา่นป็นอยา่งสงู 

วนัคล้ายวนัเกิดของน้องโทมัส น้องโทมัสและครอบครัวจึงได้เดินทางมาท่ีศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง เพ่ือมาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กับสมาชิกภายในศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

และขอให้น้องโทมสั มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโตขึน้เป็นคนดีของสงัคมตอ่ไป  

นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ได้มาจดักิจกรรมให้กบัน้องๆ ในโครงการ "แบง่ปันโอกาสท่ีดีแด่

น้อง จากใจพ่ี" หวงัวา่โอกาสหน้าพ่ีๆ จะมาเยี่ยมพวกเราอีก ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีสว่นเก่ียวข้องให้

กิจกรรมนีผ้า่นไปได้ด้วยดี  

 



 

       

     

 

 

On the 20th of October Ms. Piyaporn Hodtho came to give the noodles to all members 

of the center on the occasion of her birthday. Thank you for your kindness. 



วนัท่ี  20   ตลุาคม พ.ศ.2556   เป็นวนัคล้ายวนัเกิดของคณุป้าจ๊ิก ปิยะพร ฮดโท ทา่นจึงได้นําเอา

ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ มาเลีย้งเป็นอาหารกลางวนัให้กับสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  

 

       

 

 

On the 23rd of October The Bamrungwong's Family came to offer the lunch for 

members of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of birthday of Nong Rain and 

Ms. Sangrawee. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี  23  ตุลาคม พ.ศ. 2556   ครอบครัวบํารุงวงศ์ เลีย้งอาหารกลางวนัสมาชิกของศูนย์คามิ

ลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดน้องเรน และคุณแสงระวี ขอขอบพระคุณ

ทกุทา่น  

 

 

 

 



On the 24th of October ZAD.co., ltd came to donate many consumer goods for our 

children and patients at The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 24   ตลุาคม พ.ศ. 2556   พนกังาน บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จํากัด ได้มาบริจาค

ของและเงินจํานวนหนึง่ เพ่ือช่วยเหลอืเด็กๆ และผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

 

       

 

 

On the 25th of October Mr. Somboon and his friends came to give lunch of Noodles for 

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

วนัท่ี  25  ตลุาคม พ.ศ. 2556   คณุสมบูรณ์และเพ่ือนๆ ได้รวมกลุม่กนัเพ่ือมาเลีย้งอาหารสมาชิก

ทกุคนภายในศนูย์คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุทา่น  

 

      
 

 

On the 26th of October Ms. Sunee and her friends came to give lunch on the occasion 

of the birthday of Mr. Mano. God bless you all. 

 



After our children’s lunch, Ms. Kallayanee Hongphan or Ms. Ning came to give a light 

meal for the kids of The Camillian Social Center Rayong on the occasion of her birthday. We 

wished her to be happy and healthy. We would like to give her our sincere thanks for her 

kindness. 

วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556   คุณสนีุย์และเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัเป็นก๋วยเต๋ียวหมู

เลยีง และไอศกรีม เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคณุมโน ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุทา่น 

ช่วงบ่าย คุณหนิง กัลยาณี หงษ์พนัธ์ ได้มาเลีย้งลกูชิน้เป็นอาหารว่างให้แก่เด็กๆ ท่ีศูนย์คามิ

ลเลยีน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณหนิง พวกเราขอให้คุณหนิงมีความสขุ

และมีสขุภาพดี อีกทัง้ขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของคณุหนิงด้วยครับ/คะ่ 

 

       

       

 

 

On the 27th of October Wongpanich Shop came to give a special lunch for all the 

members of our center and they also donated everyday necessaries for our center. Thank you 

very much for your kindness.  

In the evening, Mr. Chaowalit and Saenpaisarn's Family came to organize the birthday 

party for Mr. Chaowalit. Our children enjoyed having many special foods at the event.  May 

god bless them and their families.  



วนัท่ี 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   ร้านวงษ์พาณิช เลีย้งอาหารกลางวนั และร่วมบริจาคสิ่งของ

อุปโภคและบริโภคแก่เด็กๆท่ีศนูย์คามิลเลยีน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง   

ช่วงเย็นคุณเชาวลิต และครอบครัวแสนไพศาล ได้มาจัดงานเลีย้งเล็กๆ ภายในศูนย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัเกิดของคณุเชาวลติ แสนไพศาล ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรท่าน

และครอบครัวของทา่น ให้มีสขุภาพท่ีแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

 

       
 

       
 

 

 

On the 28th of October Mr. Niran and his family came to give dinner and pizza for the 

members of The Camillian Social Center Rayong. We wished him to be happy on his birthday 

and may god bless him and his family. 

วนัท่ี 28  ตลุาคม พ.ศ. 2556   คณุนิรันดร์ เนินฉายและครอบครัวเนินฉาย ได้มาเลีย้งอาหารเย็น

และได้นําพิซซ่า มาให้กับสมาชิกภายในศูนย์ฯ ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรคุณนิรันดร์และครอบครัว ให้มี

สขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป 

 



       
 

 

On the 30th of October the staff of the Solvay Peroxythai Co., ltd came to donate many 

consumer goods for all the children of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your 

kindness. 

วนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2556   พนกังานบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย ได้ร่วมบริจาคสิง่ของอุปโภค

และบริโภค ให้กับทางศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  จึงขอขอบพระคุณในนํา้ใจดีของทุก

ทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 

 

       

 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 SoiKiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480Fax038 - 687480 

E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 
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