
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
July 2019 

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 July 2019. This month, our children were very busy revising the 
lessons and taking extra classes in subjects in which they are having difficulties in understanding. They 
would like to get good marks in their mid-term tests that contribute towards their final marks for the year. 
They were also able to manage their time to do their chores and have enough time to do activities with 
many different groups of kind visitors. On Occasions they also find time to do useful activities for poor 
local people. Lessons like this are very important for our children, to know how to help others and be able 
to live with others in society. So, we would like to give all of our visitors’ sincere thanks for visiting and 
helping our children. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส าหรับเดือนน้ีเด็กๆ
ของเราทบทวนหนงัสือกนัอยา่งขยนัขนัแขง็พร้อมทั้งเรียนเสริมในดา้นวิชาท่ีไม่ค่อยเขา้ใจ เพื่อจะท าให้ไดมี้
คะแนนเก็บในการสอบกลางภาคท่ีดีซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับคะแนนในปลายภาคเรียนของเด็กทุกๆคน 
พร้อมทั้งแบ่งเวลาในการรับผดิชอบงานของตนเอง ท ากิจกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยม พร้อมทั้ง
ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสังคมอีกดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัแก่เด็กๆท่ีศูนยไ์ดเ้รียนรู้การแบ่งปันผูอ่ื้นเพื่อ
เป็นประโยชน์ส าหรับตนเองในการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในอนาคตต่อไป ทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุก
ท่านท่ีมาเยีย่มพร้อมทั้งมอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กๆในศูนย ์
 



วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆบา้นเด็กมีความสุขท่ีไดต้อ้นรับกลุ่มนกัเรียน26คนจากโรงเรียนเม
ฟิวส์ท่ีประทศองักฤษ ท่ีช่วยเหลือบริจาคผา่นองคก์รการกุศลท่ีอยูป่ระเทศองักฤษ เม่ือมาถึงพี่ๆไดร่้วมมิสซา
ร่วมกบัเด็กๆของเราและหลงัจากนั้นก็สนุกสนานในการร่วมท ากิจกรรมกบัเด็กๆของเรา ทางศูนยข์องเรา
ตอ้งขอขอบคุณท่ีพี่ๆไดม้าเยีย่มและช่วยเหลือเด็กๆของเรามาโดยตลอด 

On the 7th of July, our kids at the children’s home were very happy to welcome 26 students from 
Mayfield School in England who make donations to the English Association (Safe Child Thailand) which 
contributes towards helping our children at the center. When they arrived at the center they took part in 
holy mass after which they enjoyed playing fun activities with our kids. Thank you all for visiting and 
helping us. 

 

              
 

                                
 

 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นอ้งๆบา้นเยาวชนไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบันอ้งออ้ท่ีเกิดในเดือนซ่ึงนอ้ง
อายุครบ 16 ปีเต็ม และเคก้ในวนัน้ีนอ้งๆเยาวชนไดร่้วมกนัท าข้ึนดว้ยฝีมือของตนเองส าหรับนอ้งออ้ น่ีเป็น
การฝึกท าเคก้ของนอ้งๆและสามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพท ารายไดใ้หก้บัตวัเองในอนาคตอีกดว้ย 

On the 8th of July, our teenagers organized a birthday party for Oo she is 16 years old.  Her friends 
helped to make a birthday’s cake for her. This is all part of their training for their occupations in the 
future.       

                           
 

 



วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  คุณ รอน สมอล ชาวอเมริกัน ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณแก่ศูนย์และ
สนบัสนุนเด็กๆของเรา ช่วงบ่ายวนัน้ีท่านไดม้าเยีย่มเด็กๆของเราท่ีศูนยแ์ละไดพ้าเด็กๆของเราไปทานอาหาร
เยน็ม้ือพิเศษท่ีร้านบุพเฟ่ตป้ิ์งยา่ง  เด็กรับประทานอาหารอยา่งเอร็ดอร่อย เราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของ
ท่านท่ีมาเยีย่มและช่วยเหลือโครงการต่างๆในศูนยข์องเรา  

On the 11th of July, Mr. Ron Small is an American benefactor who visited our children at the 
center. That afternoon, he took them all to a Bar-BQ restaurant. This they were very enjoyed dinner meal. 
Therefore we would like to give him our sincere thanks for visiting and helping with many projects at the 
center. See more details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/RON-SMALL-2019-DINNER.html 
 

                     
 

          
 

 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆท่ี บา้นเด็กของเราไดอ้วยพรวนัเกิดให้กบันอ้งขวญัซ่ึงมีอายุครบ 
8 ปี น้องขวญัดีใจมากท่ีได้เป่าเคก้และได้รับของขวญัท่ีเป็นประโยชน์ เราขออวยพรให้น้องมีความสุข 
ร่างกายแขง็แรง และตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง 

On the 13th of July, all the kids celebrated Kwan’s birthday now she is 8 years old. At the event 
she was very happy to blow out the candles on her cake and enjoyed receiving her gift what it’s useful 
item. We all wish her great happiness, good health and that she works hard with her studies.  

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/RON-SMALL-2019-DINNER.html


      
 

 

วนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 น้องๆบา้นเยาวชนไดไ้ปเรียนรู้การท างานฝีมือ คือการท าไมก้วาด
ร่วมกบัผูป่้วยบา้นสวนเอเดนโดยมีวิทยากรผูเ้ชียวชาญไดม้าสอนคร้ังน้ี ซ่ึงน้องๆของเราตั้งใจเรียนรู้และ
ฝึกฝนอยา่งมาก ซ่ึงนอ้งๆสามารถน าไปกิจกรรมน้ีไปเป็นประโยชน์ใหก้บัตนเองในอนาคต 

On the 14th of July, our teenagers went to have a craft lesson in how to make brooms. This lesson 
was combined with the patients at the Garden of Eden.  The lessons where lead by an expert in this 
subject. They were all very happy to learn this skill and may find it very useful in the future. 

 

    
 

 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเยน็ เด็กๆของเราทั้งสองบา้นไดไ้ปออกก าลงักายท่ีสนามฟุตบอล
ในชุมชน ซ่ึงการออกก าลงัเป็นกิจกรรมท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีกิจกรรมหลายอย่างในช่วง
เยน็วนัน้ี นอ้งๆของเราสนุกสนานในการเล่นกีฬาร่วมกนั ซ่ึงทางศูนยข์องเราตระหนกัในเร่ืองการเอาใจใส่
เด็กๆเร่ืองสุขภาพและทุกๆดา้น 

On the evening of the 15th, the kids and teenagers went for exercise at the local Football Stadium. 
Exercise like this is very good for their health. There were many activities for our children for that 
evening, they also enjoyed playing many other sports. Our center is fully aware of the part that exercise 
plays in their overall health. 

 



          
 

 

วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เด็กๆของเราดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองความสะอาดในห้องนอน พร้อมทั้ง
รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองเป็นอยา่ง ซ่ึงพี่ๆท่ีโตกวา่ก็ช่วยกนั ซักผา้ รีดผา้ และงานต่างให้กบัน้องๆท่ีเล็ก
กว่าท่ีไม่สามารถท าได ้ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีสอนให้เด็กๆของเราได้รู้จกัการช่วยเหลือคนอ่ืนและจะเป็น
ประโยชน์ท่ีดีในการอยูร่่วมกบัคนในสังคมต่อไป 

On the 17th of July, our children were good at managing duties and took care of cleanness in the 
bedrooms. Besides, the elder kids were good kind helping the young kids that they cannot do such as wash 
cloth, iron and other duties. This was a good activity that we teach our children to know how to help 
others and will be a great benefit to being with people in society. 

 

          
 

          
 
 



วนัท่ี 20 -21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นอ้งๆเยาวชนของเราไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาท่ีกรุงเทพมหานครใน
หวัขอ้ “ออกแบบชีวติได”้ จากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั การคน้หาตวัตน สร้างจุดแข็งให้เป็นแรงฝัน เพื่อ
ความเขา้ใจของตนเองและผูอ่ื้น นอ้งไดฝึ้กเรียนรู้ในหลายสถานการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบัเพื่อนๆจากหลายๆ
องคก์ร ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีส าหรับการด ารงชีวิตของนอ้งๆในอนาคตต่อไป 

On the 20th to 21st of July, our teenagers attended a seminar in Bangkok with the title of “Design 
My Life” which was delivered by experts in the field. Creating the mind set to find yourself, create your 
own strength, to dream and communicate with understanding of yourself and others. They practiced in 
many useful situations with other teenagers from different orphanage organizations. This is good activity 
for our teenagers towards living their life in the future. 

 

          
 

 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นกัเรียน 36 คนจากโรงเรียนโฮรีคลอสท่ีประเทศองักฤษไดม้าเยี่ยม 
ซ่ึงพี่ๆ ช่วยเหลือผา่นองคก์รการกุศลทีอยูป่ระเทศองักฤษ พี่ๆมาถึงช่วงเวลามิสซากบัเด็กๆของเรา หลงัจาก
นั้นเด็กๆสนุกสนานกบัการเล่นกบัพี่ๆพร้อมทั้งพี่ๆไดน้ าของเล่นมาเล่นกบัเด็กๆท่ีศูนยใ์นวนัน้ีดว้ย ช่วงเท่ียง
พี่ๆไดรั้บประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัเด็กๆและซ้ือของท่ีระลึกท่ีท าจากฝีมือผูป่้วยและเด็กๆก่อนกลบั เรา
ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาเยีย่มพร้อมทั้งช่วยเหลือศูนยข์องเรามาโดยตลอด 

On the 21st of July, 36 students from The Holycross School in England came to visit our Kids. 
They make donations to the English Association (Safe Child Thailand) who contribute towards helping 
our children at the center. They arrived in time for holy mass in the chapel. After which our kids enjoyed 
playing with toys and stuff that the students had brought with them. They had lunch with us and before 
they returned they also bought some souvenirs of handicraft which our patients and children make. Thank 
you for visiting and helping our center. 
 



              
 

            
 

 

 วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วนัน้ีเป็นวนัเกิดนอ้งเมย ์ซ่ึงหลงัอาหารเยน็ นอ้งๆบา้นเยาวชนร่วม
อวยพรวนัเกิดใหก้บันอ้งเมยใ์นอายคุรบ 17 ปี ขอใหน้อ้งมีความสุข ร่างกายแข็งแรง และประสบความส าเร็จ
ในการเรียนเพื่ออนาคตของตนเองในภายภาคหนา้ 

On the 22nd of July, today was May’s birthday, after dinner the teenagers celebrated at her party, 
she is now 17 years old. We all hope that she is always happy, healthy and successful in future life. 

 

                               
 

 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  พนกังานท่ีศูนยไ์ดเ้ฉลิมฉลองงานวนัเกิดให้กบัพนกังานท่ีเกิดใน
เดือนน้ีหลงัจากการประชุมของศูนย ์ซ่ึงรวมไปถึงถึงน้องหน่ึงท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและได้
ท างานเป็นพนักงานท่ีศูนยข์องเราด้วย  ซ่ึงน้องมีอายุครบ 26 ปีในปีน้ี เราขอให้ทุกคนมีความสุขและมี
ความสุขในชีวติ 

On the 26th of July, CSC center, all the staff celebrated the birthday of employees who were born 
this month after the center’s meeting. This included Nung who has completed her Bachelor’s degree and 



she is helping out at the center while looking for full time employment. Now she is 26 years old. We wish 
them all good health and great happiness for the future. 

 

 
 
 
 

 
 

 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ช่วงเชา้เด็กๆท่ีบา้นเด็กและพี่ๆเยาวชนท่ีบา้นอินด้ีไดเ้รียนการป้ันดิน
กบัพี่ซีนท่ีเป็นอาสาสมคัรท่ีก าลงัเรียนในดา้นจิตวิทยาท่ีประเทศแคนาดา ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
น้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้พร้อมทั้งยงัช่วยออกก าลังกายน้ิวมือของตนเองอีกด้วย ต้อง
ขอขอบคุณท่ีพี่ซีนท่ีสละเวลามาช่วยสอนเด็กๆของเรา หลงัจากน้องๆเสร็จส้ินการเรียนกบัพี่ซีนน้องๆก็
ช่วยกนัท าขนมหวาน โดยวนัน้ีพี่แอม้ของเราท่ีก าลงัเรียนหลกัสูตรการท าอาหารท่ีวิทยาลยัไดม้าสอนให้กบั
เด็กๆท่ีบ้านเด็ก น้องๆทุกคนมีความสุขมากในการท าขนมร่วมกับพร้อมทั้ งแบ่งปันให้กับผูป่้วยและ
เจา้หนา้ท่ีศูนยไ์ดชิ้มอีกดว้ย 

On the morning of 27th of July, our kids and teenagers have learned to make stress balls with 
smiles with Pi Seen she is a Thai volunteer who is studying psychology at university at Canada. This 
activity allows them to control their emotions while also exercising their fingers. Thank you for taking the 
time to teach our children. After which our kids helped to cook dessert with Am, one of our teenagers who 
is studying cooking at college. They were very happy to do this activity together after which they gave the 
dessert to our patients and staffs as well. 

 

    



    
 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วนัน้ีเป็นวนัพระราชสมภพของพระมหากษตัริยข์องประเทศไทยองค์
ใหม่  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี10 ในช่วงเชา้ทางศูนยข์องเราได้
จดังานเฉลิมฉลองวนัพ่อแห่งชาติ สมาชิกศูนยร่์วมการถวายพระพรร้องเพลงสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายา
ลกัษณ์ หลงัจากนั้นเด็กๆของเราไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัพี่ๆนกัศึกษาจากไออาร์พีซี ระยอง และช่วงเท่ียงมีพี่ๆ
ใจดีอีกกลุ่มไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนัใหก้บัสมาชิกศูนย ์เราตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่าน  

On the 28th of July, it was the birthday of The New Thai King, Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun, King Rama X. All of us here participated in respecting his Majesty The 
King’s Image, and sang a Paean’s song to bless him. Afterwards, our children enjoyed doing activities 
with a group of student from The IRPC School and another group of kind people who provided lunch for 
us later. Thank you all your kindness. 

 

          
 

                    
 

 



ถา้นอ้งๆบา้นเยาวชนมีเวลาวา่งในช่วงวนัหยดุประจ าสัปดาห์ นอ้งๆช่วยกนัท าผา้มดัยอ้มซ่ึงสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบันอ้งๆ ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ีพิสูจน์ไดว้า่ส่ิงท่ีนอ้งก าลงัท าอยูน้ี่ประสบความส าเร็จ
และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่และเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอีกดว้ย  

If the teenagers have free time on the weekends, they help to color the cloth (we call Tie dye 
cloth) so they can create an income. The revenue from this activity has proved quite successful and 
provides a very useful activity which may prove useful in their future. 

 

                     
 

          
 

 

เด็กๆของเราไดเ้รียนเสริมภาษาองักฤษหลงักบัพี่ซีนท่ีศูนยห์ลงัจากกลบัจากโรงเรียนเป็นเวลา 1 
ชัว่โมง และทุกวนัเสาร์เด็กๆก็จะเรียนภาษาองักฤษกบัคุณพอลล่าจากประเทศสเปนซ่ึงเป็นอาจารยส์อน
ภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนอสัสัมชญั ระยอง ซ่ึงท าให้เด็กๆของเรามีการพฒันาเบ้ืองตน้ทางดา้นภาษาเพิ่มมาก
ข้ึนและเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนของเด็กท่ีโรงเรียนต่อไป 

Our children study in an extra Basic English class with a Thai-Canada Volunteer at the center for 
1 hour after they returned from school and they also study with Mrs. Paula who is Spanish every Saturday, 
she is a teacher at The Assumption College in Rayong. Our children are improving their English and it’s 
useful for them when they study in class at school. 

 



       
 

 

แมเ้ด็กๆท่ีบา้นเด็กและน้องๆบา้นเยาวชนมีกิจกรรมท ามากมายท่ีน้องๆตอ้งรับผิดชอบหน้าของ
ตนเองในแต่ละวนัพร้อมทั้งช่วยงานท่ีศูนยไ์ดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีน้องๆไดท้  ากิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 
และการเขา้วดัร่วมมิสซา น้องๆท่ีศูนยท์  าเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามแบบคริสตชน และในเดือนน้ีมี
นอ้งๆท่ีบา้นเยาวชน 5 คนไดรั้บใบประกาศเก่ียวกบัการรับศีลก าลงัจากพระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

ประมขุสงัฆมณฑล จนัทบุรี 
Although, our children and teenagers have lots of activity they do their duties everyday and help 

within the center. Besides, they have Christian activities and they have the holy mass.  We have 5 
teenagers following the Catholicism and our teenagers received the confirmation certificate from Bishop 
Silvio Siriphong Jarassri who is the head of the Diocese of Chanthaburi Province. 
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