
 
 Newsletter from The Camillian social Center Rayong 

August 2018 
Dear Friends and Supporters,   

Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and The 
Independent Living Center (IDP) for August 2018. We have now closed the children’s department at 
Garden of Eden and have moved the older kids to the Independent Home and the younger kids to the 
Children’s Home. They are very happy to live with their friends in their new homes. Our children had 
activities in life lessons and skills and were enjoying doing many fun activities with many different groups 
of visitors this month.  Our kind visitors also gave us many useful items and necessities.  We would like to 
give our sincere thanks for visiting and helping our center. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอนน้ีทางเราไดปิ้ดบา้นพกัเด็กท่ีสวนเอเดนลงแลว้และยา้ยเด็กโตไปพกัท่ี
บา้นเยาวชน อินดิเพนเดน้ทพ์ร้อมทั้งพาเด็กเล็กไปอยูท่ี่บา้นเด็กท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 
เด็กๆจากสวนเอเดนมีความสุขท่ีไดพ้กัร่วมกบัเพื่อนคนอ่ืนๆท่ีบา้นใหม่ เด็กๆไดท้  ากิจกรรมเสริมทกัษะชีวิต
ต่างๆและสนุกสนานในการท ากิจกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มท่ีมาเยี่ยม พร้อมทั้งท่านยงัมอบเคร่ือง
อุปโภคบริโภคท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆของเราอีกดว้ย  สมาชิกท่ีศูนยต์อ้งขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีท่านมาเยีย่มและยงัช่วยเหลือศูนยข์องเรามาโดยตลอด 
 

 

On the 1st of August 2018, The Camillian Social Center Rayong welcomed a new child to live at 
Children’s Home his nickname is Title and he is 8 years old. He is very happy to live with his new friends 
at the center. He is good at caring for his health with the ARV treatment and visiting the hospital. He will 
start his school life in May 2019. 



วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดรั้บตอ้นเด็กใหม่เขามา
ดูแลท่ีบา้นเด็ก คือน้องไตเต้ิลซ่ึงมีอายุ 8 ปี น้องไตเต้ิลมีความสุขมากท่ีไดม้าอยู่กบัเพื่อนใหม่หลายๆคนท่ี
บา้นเด็ก พร้อมทั้งนอ้งไดรั้บการดูแลเร่ืองการรับประทานยาอยา่งดีและน้องไตเต้ิลก็จะไดไ้ปโรงเรียนในปี
การศึกษาหนา้ในปี 2562 

 

 
 

 

On the 2nd of August 2018, our center organized a birthday party for Eye in the evening after 
dinner, all the other kids sang Happy Birthday and she was very happy to receive her Birthday Gift from 
the center.  We all wished her all the very best for her future. 

วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561ตอนเยน็หลงัอาหารเยน็ ทางศูนยไ์ดจ้ดังานวนัเกิดใหก้บันอ้งอาย และ
เด็กร่วมร้องเพลงฉลองวนัเกิดใหก้บันอ้งอายและนอ้งมีความสุขมากท่ีกบัของขวญัในวนัเกิด เราขอใหน้อ้งมี
คุณภาพชีวติท่ีดีในอนาคต 

 

   
 

 

On the 4th of August 2018, it was a trip to Bangkok organized by The Bangkok Pattana 
International School. They invited our children to the Siam Paragon Center for a meal at KFC and latter to 



the aquarium. Our children and teenagers were very happy to meet the students from The Bangkok 
Pattana International School and see the aquarium. And they also enjoyed having the KFC meal. Thank 
you so much for organize trip and helping our children. 

วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราได้ไปเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพฒันา ไดเ้ชิญเด็กๆของเราไปรับประทานอาหารและเท่ียวชมสัตวโ์ลกใตน้ ้ าท่ีศูนยก์ารคา้สยาม
พารากอน ซ่ึงเด็กเล็กและเด็กโตมีความสุขมากท่ีไดพ้บกบัพี่ๆจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพฒันาและได้
ชมสัตวน์ ้ าใตท้ะเลหลายๆชนิด พร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบัการรับประทานไก่ทอดเคอฟซีเป็นอยา่งยิ่ง ทางศูนย์
ตอ้งขอขอบคุณท่ีจดักิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสนุกและช่วยเหลือเด็กๆของเรามาโดยตลอด 

 
 

              

    
 

  
 

 



On the 5th of August 2018, all the teenagers at Independent Home cerebrated Morn’s birthday. He 
is now 16 years old. All of us here wish him all the very best for his future. 

วนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เด็กโตบา้นเยาวชนไดร่้วมกนัเฉลิมฉลองงานวนัเกิดให้กบันอ้งมอนท่ี
เกิดในวนัน้ีซ่ึงนอ้งมอนมอายุครบ 16 ปี สมาชิกศูนยทุ์กคนขอใหน้อ้งมีความสุขและร่างกายแขง็แรง 

 
 

    
 

 

On the 8th of August 2018, it was Jen’s birthday. She was very happy to blow out the candles on 
her cake and enjoyed receiving her birthday gift form the center. We hope that she is happy, in good 
health and has great success with her studies.  

วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นวนัเกิดของน้องเจน น้องมีความสุขมากท่ีได้เป่าเคก้และรับ
ของขวญัวนัเกิดจากศูนย ์เราทุกคนหวงัว่าน้องจะมีความสุข ร่างกายแข็งแรงและประสบผลล าเร็จในการ
เรียน 

 

    
 

 

On the 10th of August 2018, our children all enjoyed a day in the vegetable garden helping to 
grow at least some of our own food. These are all good life lessons for their future and on this day it was 
time to sell some mushrooms. The cash will go towards school expenditure.    



วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆช่ืนชอบในการช่วยกนัท าการเกษตรสวนผกั ซ่ึงอยา่งนอ้ยเด็กๆก็
สามารถน าผกัท่ีตนเองไดป้ลูกมารับประทาน ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้
ในการด ารงชีวติของเด็กๆในอนาคต และในวนัน้ีเด็กของเราไดข้ายเห็ดฟางในฟาร์มท่ีตนเองไดผ้ลิตเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับการเรียน 
 

       
 

       
 

 

On the 11th of August 2018, our children enjoyed doing fun activities and playing lots of games 
with top Pattaya DJ Pottsey and his friends.  Our children enjoyed dancing and playing lots of games at 
the event. Thank you for making such a fun event and also giving us many toy’s as prizes. See more 
details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/pottseys-party-2018.html 

วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆสนุกสนานในการร่วมท ากิจกรรมกบัคุณพอสซีซ่ึงป็นดีเจท่ีคล่ืน
พทัยาเรดิโอและเพื่อนๆของเขา เด็กๆของเราสนุกสนานในการเตน้ร าและเล่นเกมส์ต่างๆ ตอ้งขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีมาสร้างความสนุกสนานใหก้บัเด็กพร้อมทั้งไดม้อบของเล่นมากมายใหก้บัเด็กๆเพื่อเป็นรางวลัอีกดว้ย 

                  

http://www.hiv-aids-kids.org/event/pottseys-party-2018.html


On the 12th of August 2018, it was the Nation Mother’s Day. Our center organized many activities 
for our children this day. First, our children and teenagers were very happy to pay their respect to our lady 
caregivers and staff as a substitute for their own mothers.  All the children promised to be good after 
which the children enjoyed playing many games in an atmosphere of family caring. At the time, our center 
welcomed a family from France who joined in with our Mother’s day activities and they were very 
impressed with all activities for the day. 

วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นวนัแม่แห่งชาติ ทางศูนยไ์ดจ้ดังานวนัแม่และมีกิจกรรมให้เด็กๆ
ไดท้  าหลายกิจกรรมร่วมกนั กิจกรรมแรกเด็กๆมีความสุขเป็นอยา่งมากท่ีไดไ้หวผู้ดู้แลและพนกังานท่ีศูนยซ่ึ์ง
เปรียบเสมือนแม่ของเด็กๆ และเด็กๆให้ค  าสัญญากบัคุณแม่ว่าจะเป็นเด็กดีของสังคมและเช่ือฟังผูดู้แล 
หลงัจากเสร็จส้ินพิธีไหวแ้ม่ ผูดู้แลและเด็กๆสนุกสนานในการเล่นเกมส์ต่างๆร่วมกนัซ่ึงบรรยากาศวนัน้ีเป็น
บรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นอยา่งยิ่ง ในระหวา่งนั้นศูนยเ์ราไดต้อ้นรับครอบครัวชาวฝร่ังเศสท่ีมาเยี่ยมและไดท้  า
กิจกรรมในวนัแม่ร่วมกบัเด็กๆของเราอีกดว้ย ซ่ึงแขกชาวฝร่ังเศสประทบัใจในการท ากิจกรรมในวนัน้ีเป็น
อยา่งยิง่ 

 

          
 

          
 

 

On the 15th of August 2018, the Children’s Home organized a birthday’s party for Ton and he is 7 
years old. All of us here hope that he is happy and progresses with his development. 

วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดใหก้บันอ้งตน้ในวนัน้ีซ่ึงนอ้งมีอายคุรบ 7  ปี 
สมาชิกศูนยข์อใหน้อ้งมีความสุข และมีพฒันาการท่ีกา้วหนา้ต่อไป 



         
 

 
 

On the 19th of August 2018, our children and caregivers joined the community fair to sell our 
special herb drink, vegetables from our garden and Thai sweets that where all made at home. Our staff 
also gave HIV/Aids information to people at the event on how to protect themselves from HIV infection 
and live happily alongside people with HIV. 

วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เด็กๆท่ีศูนยไ์ดเ้ขา้ร่วมงานตลาดนดัชุมชน ซ่ึงเด็กๆของเราได้น าสินคา้
ท่ีตนเองไดร่้วมกนัผลิตไปขายคือ น ้าสมุนไพร ตน้ไม ้และ ขนมไทยท่ีเด็กไดท้  าท่ีศูนย ์ในระหวา่งนั้นสมาชิก
ท่ีศูนยไ์ด้ไปให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอชไอวี/เอดส์เพื่อให้ทุกคนท่ีไปร่วมในงานตลาดนัดชุมชนได้รู้ถึงวิธีการ
ป้องกนัเช้ือเอชไอวี/เอดส์และให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์สามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนใน
สังคมได ้

 

          
 
 

 

All the children at The Camillian Social Center Rayong are of good heart and openhanded. They 
receive many gifts of food with the support of many kind people and they never forget to share with all the 
adult HIV/Aids Patients in our Palliative Care Unit (PCU) this is a good life lesson in being able to live 
with other people in society for their future. 

https://dict.longdo.com/search/openhanded


เด็กๆทุกคนท่ีอยู่ในการดูแลของศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นเด็กท่ีมีจิตใจดีและ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น เด็กๆได้รับอาหารจากการสนับสนุนจากผูใ้หญ่ใจดี เด็กๆของเราไม่เคยลืมท่ีจะ
แบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นและผูป่้วยท่ีอยู่ในศูนย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีส าหรับการเรียนรู้การด ารงชีวิตในการอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นๆในสังคมในอนาคตขา้งหนา้ของตนเอง 

 

          
 

          
 

 

Camillian Social Center Rayong 
1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150 

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 


