
Newsletter from The Camillian social Center Rayong 

June 2015 

Dear Friends and Supporters,  

Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC), 

Independent Living Center (IDP) and The Garden of Eden (GOE) For June 2015. After returning 

to school for a month, our children had lots of useful work to do with their friends along with their 

studies. We would also like to say thank you to all kind people for visiting and organized 

activities for us this month. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้ อ่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน  กลบัมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก  

ประจําเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  หลังจากเปิดภาคเรียนเด็กๆได้ 1 เดือน เด็กๆทํากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์มากมายและตัง้ใจเรียน และนอกเหนือจากนัน้เราต้องขอขอบคณุผู้ ใหญ่ใจดีทกุท่านๆท่ีได้มาจดั

กิจกรรมสนกุสนานให้กบัเดก็ๆของเราตลอดทัง้เดือนนี ้เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่วา่ตลอดหนึ่งเดือนท่ีผ่านมาเรามี

เหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง 

 

 

On the 9th of June there was a group of kind people donating many consumer goods for 

the members of The Camillian Social Center Rayong. We would like to give our sincere thanks 

for their kindness. 

วนัท่ี 9  มิถนุายน  พ.ศ.2558 สโมสรไลออนส์ป้อมปราบ นําโดยคณุอรวรรณ ได้นําสิ่งของมากมาย

มาบริจาค และได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือจดัซือ้เคร่ืองอบผ้า ขนาด 30 กิโลกรัมเพ่ือใช้สําหรับผู้ ป่วยเอดส์และ

เดก็กําพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ ขอขอบพระคณุทกุทา่นมากคะ่  

 

   
 

 

On the 13th of June The Camillian Social Center Rayong welcomed a group of Irish 

Volunteers of Letterkenny Institute of Technology Gaisce Society. They came to volunteers as 



they have done for many years and this year, they helped to paint the living accommodation at 

our Garden of Eden and they took a little time out to do fun activities with our children. Thank 

you very much for helping and we all hope you will return to visit us again next year. They left us 

for a few days sightseeing in Bangkok on Sunday the 20th .  See more details here: 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/LETTERKENNY-TECH-2015.html 

วนัท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ.2558 ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ต้อนรับกลุ่มอาสาสมคัร

ชาวไอริสจากประเทศไอร์แลนด์ ท่ีได้เดินทางมาทําจิตอาสาให้กับบ้านสวนเอเดนตลอดหลายปีท่ีผ่านมา

จนถึงปีนี  ้ซึ่งปีนีทุ้กท่านได้ช่วยกันทาสีสถานท่ีพักอาศัยของผู้ ป่วยและยังได้ช่วยพัฒนาพืน้ท่ีต่างๆ 

นอกเหนือจากนัน้ยงัได้จดักิจกรรมสนกุสนานให้กบัเด็กๆท่ีบ้านเสวนเอเดนด้วย หลงัจากเสร็จสิน้การเป็น

จิตอาสาแล้วผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นก็ได้เดนิทางกลบัในวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ.2558 พวกเราขอขอบพระคณุใน

นํา้ใจดีของทกุทา่น และหวงัวา่พวกเขาจะกลบัมาเย่ียมเราอีก  

 

      
 

        
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/LETTERKENNY-TECH-2015.html


On the 14th of June a teacher and student from M&E School of Music and English came 

to organize fun activities and also give English lessons to our children, this is a very useful 

activity for our children. 

In the afternoon, the children of The Camillian Social Center Rayong had been invited by 

Mr. Mongkol, who is the owner of Yupha Seafood at Saikaew beach in Chonburi, to play and 

swam in the sea. After the swimming, Mr. Mongkol gave them all a special meal on the occasion 

of his birthday. We would like to give him our sincere thanks for his kindness. 

วนัท่ี 14  มิถนุายน  พ.ศ.2558  คณุครูบวัและนกัเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาและดนตรีเอ็มแอนด์

อี ได้มาทํากิจกรรมสอนภาษาองักฤษและจดักิจกรรมสนุกๆให้กับเด็กๆทัง้ 3 บ้านท่ีอยู่ในความดแูลของ

ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สําหรับเดก็ของเราอย่างย่ิง 

ช่วงบา่ยเด็กๆ ได้รับเชิญจากลงุมงคล เจ้าของร้านยพุาซีฟู้ ด หาดทรายแก้ว จ.ชลบรีุ ให้ไปเล่นนํา้

ทะเลและทานอาหารเย็นมือ้พิเศษเน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิด พวกเราขอขอบพระคณุสําหรับนํา้ใจดีของ

คณุลงุครับ/คะ่ 

 

   
 

   
 

 

 

On the 20th - 21st of June the older children in The Children and Youth Council of The 

Camillian Social Center Rayong went to clean and helped prepare the Garden of Eden for a 

special fund raising event to be held on the 5th of July at the Garden of Eden, this will help with 

funds for a new storage unit up on this site.  



วนัท่ี 20-21  มิถนุายน  พ.ศ.2558  เด็กๆ  กลุ่ม  สภาเด็ก  ได้ร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาบ้านเอเดน  

เพ่ือเตรียมต้อนรับแขกผู้ มีอุปการะทุกท่านท่ีจะมาร่วมงานกระถินผ้าป่าเพ่ือหารายได้สร้างศาลา

เอนกประสงค์ให้กบับ้านสวนเอเดนท่ีจะเกิดขึน้ในวนัท่ี 5  กรกฎาคม  2558  นี ้

 

   
 

 

On the 21st of June after dinner, the center organized the birthday party for 2 children: 

Lod and Ploy. They were very happy to see their birthday cake’s and enjoyed receiving their 

gifts. We wish them happiness and to always have good health. 

วนัท่ี 21  มิถุนายน  พ.ศ.2558  ช่วงเย็นหลงัจากทานอาหารเย็นเสดแล้วได้จดังานวนัเกิดให้กับ  

น้องๆท่ีเกิดในเดือน  มิถุนายน  ซึ่งมีน้องหลอด  น้องพลอย  เด็กทัง้ 2 คนมีความสุขมากท่ีได้รับของขวญั

และได้เป่าเค้กในวนัเกิดของตวัเอง  ขอให้น้องๆมีความสขุและสขุภาพแข็งแรงนะคะ 

 

          
 

 

During 21-28 of June, the kind people from USA called: The Bridge of Hope Thailand 

Charity came to volunteer and made the donation to help with all the activities of The Camillian 

Social Center Rayong. During their stay, they volunteered to develop our center and create 



activities with kids as well. We would like to give them our sincere thanks for their kindness and 

we hope that they will come to visit us again next year. 

ระหว่างวนัท่ี 21-28 มิถนุายน กลุ่มนกัเรียนจากสหรัฐอเมริกาในนามของกลุ่ม "The Bridge of 

Hope Thailand Charity" ได้เดินทางมาทําจิตอาสาและได้บริจาคเงินช่วยเหลือศนูย์ของเรา นอกนัน้ยงัได้

ช่วยพฒันาพืน้ท่ีและนําความสนกุสนานมาให้แก่เด็กๆ ด้วย พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่าน 

และหวงัวา่พวกเขาจะกลบัมาเย่ียมเราอีก 

 

   
 

 

Everyday after dinner the children who are under 10 years help to clean dinner table, 

hang their clothes and brush their teeth before going to bed, this is their routine.                                                                                                                                                                                                                                                

Every Saturday, our center has organized extra activity schedule for our children to do 

together consisting of: helping to clean their bedroom and clean around the center area.  Then 

at 6.30pm, our priests, the caregivers and Brother of Catholic religion taught our children how to 

take care of their responsibility in these jobs and help other people if they can. 

กิจวัตรประจําวันของเด็กๆท่ีศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  หลังจากท่ีร่วม

รับประทานอาหารค่ําเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กลุ่มเด็กเล็กได้มีหน้าท่ีเช็ดโต๊ะ  ตากเสือ้ผ้าของตวัเอง  อาทิ  ชุด

นกัเรียน  เป็นต้น  ก่อนเข้านอนได้มีการแปรงฟันตวัเอง เพ่ือฝึกการให้เป็นความรับผิดชอบให้เป็นกิจวตัร

ประจําวนั  

และทุกๆวนัเสาร์  ของแต่ละสัปดาห์  ศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  ได้จดัตาราง

กิจกรรมพิเศษ เช่น ให้เด็กทําความสะอาดบ้านและห้องนอนของตนเอง และในช่วงเย็นของวนัเสาร์เวลา

18.30น.คณุพ่อ  บราเดอร์  และ แม่ๆผู้ดแูล ได้อบรมแก่เด็กๆของเราเพ่ือเน้นให้เด็กๆได้รู้จกัการรับผิดชอบ

งาน เป็นคนดี และแบง่ปันชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  

 



       
 

                    
  

   
 

 

Camillian Social Center Rayong 

1 / 1 Soi Kiri, Huae Pong, Rayong 21150  

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 

                                        E-mail:cscrayon@loxinfo.co.th 

 

                                                                                       


