
 
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
June 2017 

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 2017. Our children 
had lots of activities to do with their friends at school this month (these are part of their studies) 
and some of them had to study in extra class after school. Also some time is taken to revise their 
work. All of this will help their knowledge and benefit their future. Although they have to spend a 
lot of time studying they find the time to welcome and do activities with many different groups of 
kind people. Our children are very happy to meet all of our visitors and they enjoy all the extra 
activities very much. So we thank all of our visitors very much.  

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆทา่น  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายขา่วบ้านเดก็  
ประจ าเดือน  มิถนุายน พ.ศ. 2560 เดก็ๆของเรามีกิจกรรมมากมายท าร่วมกบัเพ่ือนท่ีโรงเรียนซึง่เป็นสว่น
หนึง่ในการเรียนและเดก็บางคน ก็เรียนพิเศษหลงัเลิกเรียน เดก็ๆของเราตัง้ใจเลา่เรียนและทบทวบการ
บทเรียนและการบ้านของตนเองป็นอยา่งดี  ซึง่ความรู้เหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับ ในอนาคตของเดก็ๆ  
แม้วา่เดก็ๆของเราจะเรียนอยา่งหนกัแตส่ามารถจดัการสรรเวลาในการต้อนรับและท ากิจกรรมกบัผู้ใหญ่ ใจ
ดีได้เป็นอยา่งดี เดก็ของเรามีความสขุมากท่ีได้พบผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่น และสนกุสนานกบัการท ากิจกรรมกบั
ผู้ใหญ่ใจดีทกุทา่นมากๆ ทางศนูย์เราต้องขอบคณุในความใจดีของทกุทา่น 
 

 



วนัท่ี  7 มิถนุายน พ .ศ. 2560  ชว่งเย็น ศนูย์ของเราได้จดังานวนัเกิดให้กบั น้องพลอย และ น้อง
หลอด ท่ีหน้าบ้านพกัเดก็ชาย เดก็ทัง้สองดีใจมากท่ีได้เป่าเค้กและรับของขวญัท่ีตนเองช่ืนชอบ 

On the 7th of June in the evening, our center organized a birthday party for Ploy and Lod 
in front of the dormitory. They were very glad to blow out the candles and so happy to receive 
their birthday gifts that they picked. 

 

 
 

 

 
วนัท่ี 8 มิถนุายน พ .ศ. 2560 ศนูย์ของเราได้ต้อนรับสมาชิกใหมส่องคนซึง่เป็นพ่ีน้องกนั คนโตช่ือ

น้องไอซ์อาย ุ 4 ปี และคนน้องช่ือน้องอายอาย ุ 1ปี 10 เดือน น้องทัง้สองมีความสขุท่ีได้อยูใ่นการดแูลจาก
ศนูย์ของและเราจะดแูลเร่ืองสขุภาพของเดก็ให้เป็นอยา่งดี 

On the 8th of June our center welcomed two young sisters. The oldest is Ice at 4 years 
old and Eye her sister is 1 year and 10 months. They are very happy to live at the center and we 
will take good care of them.  

 
Ice          Eye 

 
 
 

 



วนัท่ี 17 มิถนุายน พ .ศ. 2560 คณะคาราวานอาหารถ่ินกินอร่อย ได้มาบริจาคสิ่งของอปุโภค
บริโภคเพ่ือชว่ยเหลือเดก็ก าพร้าท่ีได้รับผลกระทบจากเอดส์ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

On the 17th of June there was a group of kind people who came to donate many 
consumer goods for all the member of The Camillian Social Center Rayong. Thank you all for 
your kindness. 

        
 

 

วนัท่ี 14-22 มิถนุายน พ .ศ. 2560 เดก็ๆและผู้ ป่วยท่ีบ้านสวนเอเดนดีใจมากท่ีได้ต้อนรับการ
กลบัมาท าโครงการของอาจารย์และกลุม่นกัศกึษาชาวไอริช  จากประเทศไอร์แลนด์  ท่ีได้น าเงินามาก่อสร้าง
สิ่งของให้สมาชิกของศนูย์ได้ใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นปีสองท่ีพ่ีๆได้กลบัมาสร้าง บอ่บ าบดัน า้ เสียให้ศนูย์เอเดน
ของเราและเสร็จสมบรูณ์ในปีนี ้  พ่ีๆท างานกนัอยา่งขยนัขนัแข็งทา่มกลางอณุหภมูิท่ีสงู แตพ่ี่ๆไมมี่บน่หรือ
ยอ่ท้อเพราะพ่ีๆมาท าโครงการชว่ยเห ลือให้ศนูย์เราด้วยใจ  เราต้องขออบคณุมากท่ีกลบัมาท าโครงการให้
เราทกุปี ซึง่พี่ๆท างานกนัอยา่งรวดเร็วและบอ่บ าบดัน า้เสียก็เสร็จก่อนเวลาท่ีพ่ีๆทกุคนจะกลบัประเทศ พ่ี ๆ
ได้ท าโครงการท่ีสองตอ่ให้ศนูย์เราคือได้เทพืน้คอนกรีตท่ีหน้าตกึบ้านเดก็และตกึผู้ ป่วยของเรา เดก็ๆและ
ผู้ ป่วยดีใจมากเพราะวา่ถนนจะไมมี่โคลนท าให้เดนิได้สะดวกหลงัจากฝนตก และระหวา่งท่ีพ่ีมาท าโครงการ
มีหนึง่วนัชว่งเย็น พ่ีๆได้ร่วมเตะฟตุบอลกบั คณุพอ่และเดก็โตของเราอีกด้วย วนัสดุท้ายหลงัอาหารกลางวนั
ในสมาชิกศนูย์เอเดนของเรา ได้มอบของท่ีระลกึเพ่ือขอบคณุในความใจ ดีของพ่ีๆทกุทา่นท่ีได้มาชว่ยเหลือ
ศนูย์ของเราในปีนี ้ ชว่งเย็นทางศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังานเลีย้งขอบคณุกลุม่ชาว
ไอริช พ่ีๆเอร็ดอร่อยกบัอาหารและสนกุสนานกบัการเต้นร ากบัเดก็ๆท่ีศนูย์อีกด้วย สมาชิกศนูย์ของเราทกุ
คนขอขอบคณุในความใจดีของทกุๆทา่นท่ีมาชว่ยเหลือบ้านสวนเอเดน และหวงัวา่ปีตอ่ไปพ่ี ๆจะมาท า
โครงการให้เราอีกนะครับ 

Start 14th -22nd of June our kids and all patients at the Garden of Eden were very happy 
to welcome Irish teachers and students from the LYIT Gaisce Society in Ireland who came to 
complete the project that they started last year. The project this year was to complete the waste 
water cistern. During their time here the weather was very hot, but they sweated and toiled away 
under the blazing sun without complaint. We thank them all so much for returning year after year 



to help our people. After they had finishing this project they had three extra days before they 
return home so they made a second project of a concrete pathway in front of kid’s building and 
PCU home (Palliative Care Unit) to prevent the mud when the rain comes. One evening in their 
free time they also played a football match with our priests and the older children. The last day 
after lunch, all members at the Garden of Eden gave a glass to each of them as thanks for their 
help. On last evening, they visited the children’s home of The Camillian Social Center Rayong 
for an organized party to say thank you for all their hard work. On this evening, they enjoyed 
having a meal and fun dancing with our children. We would like give our sincere thanks for your 
hard work and hope that you will come again next year. 

                
 

        
 

        
 



          
 

                        
 

                
 

        
 
 

 



On the 23rd of June Teachers and students from St. Joseph’s  School Rayong came to 

donate consumer goods for all the member’s of The Camillian Social Center Rayong. Thank you 

all for your kindness. 

วนัท่ี 23 มิถนุายน พ .ศ. 2560 คณะครู และนกัเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง ได้มาบริจาค
สิ่งของเพ่ือชว่ยเหลือเดก็ๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

        
 

 

วนัท่ี 24 มิถนุายน พ .ศ. 2560 คณุองอาจ  คณุพลบัพลงึ  และเพ่ือนๆ ได้น าผดัไทย ไก่ยา่ง และ
อาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย มาเลีย้งอาหารกลางวนัให้กบัผู้ใหญ่และเดก็ๆ ท่ีอยูใ่นความดแูลของทางศนูย์ฯ ซึง่
ทกุทา่นมาเลีย้งอาหารวนันีเ้ป็นผู้ใหญ่ท่ีใจดีมากๆ พร้อมทัง้ จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเดก็ของเรา  
จดักิจกรรมระดมทนุหารายได้ชว่ยเหลือศนูย์ผา่นทางคล่ืนวิทย ุขอขอบพระคณุในความใจดีทกุทา่น 

On the 24th of June Mr. Ong-ard and his wife and friends came to provide food for lunch 
for all members in the center. They are kind people who also organize useful activities for our 
children and they advertised our center and charity events on the local radio station in Rayong. 
Thank you all for your kindness. 

        
 

 
 



วนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2560 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเรียบร้อย  เดก็เอร็ดอร่อยกบักา ร
รับไอศกรีมโดยการสนบัสนนุจากคณุนอร์แมน เวอร์นอน จากรัฐโบตนั ประเทศองักฤษ  ขอขอบคณุในความ
ใจดีของทา่นเป็นอยา่งสงูครับ 

On the 25th of June after the children’s lunch, our children were very happy to have ice-
creams with support from Mr. Norman Vernon from Bolton England. Thank you very much for 
your kindness. 

  
 

วนัท่ี 29 มิถนุายน พ .ศ. 2560 ในปีนีเ้ดก็เยาวชนบ้านอินดีข้องเราได้สอบตดิและได้เข้าเรียนตอ่ท่ี

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงซึง่อยูภ่าคเหนือ คือนางสาวก่ิงฤทยั เก่ งธรรมกิจ หรือ น้องป๊อป และวนันัน้ น้องป๊

อปได้ปฐมมนิเทศวนัแรกร่วมกบัเพ่ือนๆท่ีมหาวิทยาลยั สมาชิกของศนูย์ทกุคนขอให้น้อ งป๊อปประสบ

ความส าเร็จในชีวิตในอนาคตในวนัข้างหน้า 

On the 29th of June Ms. Kingrutai Keng-tummakit (Pop) who is one of teenager from The 
Independent Home that passed her entrance exam to University which is located in north of 
Thailand. That day, she went to the university for the first time for orientation with all the other 
new students. All members here at our center wish her a very successful future. 

 
 

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