
 Newsletter from Camillian Social Center Rayong 
June 2018 

Dear Friends and Supporters,   
Here we are once again with a newsletter from Camillian Children’s Home (CSC), Independent 

Living Center (IDP) and the Garden of Eden (GOE) for June 2018.  All of our children are now back at 
school for half a month. They are now in the next level of learning up a grade from last year. Some may 
find the going a little heavy but they always have our caregivers to help with things that they don’t 
understand. But there is always time for activities with visitors which they all enjoy. Finally, we would 
like to give our sincere thanks to many different groups of visitors for visiting and helping us with many 
consumer goods. 

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เด็กๆทั้ง 3 บา้นไดก้ลบัไปเรียนส าหรับเทอมใหม่ไดป้ระมาณ 1 เดือนคร่ึง
แลว้ และไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ท่ียากข้ึนกวา่เดิมเม่ือเล่ือนชั้นท่ีสูงข้ึน ผูดู้แลเด็กๆท่ีน่ีไดช่้วยอธิบายให้กบั
เด็กเม่ือไม่เขา้ใจในบางบทเรียน ซ่ึงเด็กของเราก็มีเวลาท ากิจกรรมท่ีเด็กช่ืนชอบร่วมกบัแขกผูใ้หญ่ใจดีท่ีมา
เยีย่มดว้ย สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีกลุ่มต่างๆท่ีมาเยี่ยมและช่วยเหลือดา้นเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่
เด็กๆและผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของศูนย ์
 

 

 
 
 
 



ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อาจารยแ์ละกลุ่มนกัเรียนชาวไอริชจาก
ประเทศไอร์แลนด์ไดก้ลบัมาช่วยเหลือต่อเน่ืองท่ีบา้นสวนเอเดนของเรา และในปีน้ีพี่ๆไดม้าช่วยกนัสร้าง
ทางระบายน ้ าคอนกรีตต่อลงไปท่ีบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่ีท าเสร็จเม่ือ2ปีท่ีแลว้ เพื่อช่วยแกปั้ญหาน ้ าท่วมท่ีบา้น
สวนเอเดนในช่วงฤดูฝน พี่ๆ เร่ิมดว้ยการขุดดินก่อนหน้าท่ีจะเทคอนกรีตและหลงัจากเสร็จการเทคอนกรีต
เป็นช่วงๆพี่ๆก็ช่วยกนัขุดดินกลบขา้งๆท่อระบายน ้ าคอนกรีต และในระหว่างท่ีรอท่ีจะเทคอนกรีตในช่วง
ต่อไปพี่ๆก็ไม่ตอ้งการท่ีจะปล่อยเวลาให้สูญเปล่า พี่ๆช่วยกนัขุดตน้กลว้ยเก่าท่ีไม่โตทิ้งและปลูกกลว้ยตน้
ใหม่ทดแทน ทางสมาชิกบา้นสวนเอเดนท่ีแข็งแรงของเราก็เขา้ไปช่วยงานพี่ตามศกัยภาพของแต่ละคนท่ี
สามารถช่วยได ้บางคนก็ช่วยบริการน ้ ากบัผา้เยน็ให้กบัพี่ๆชาวไอริช พี่ๆท างานท่ีหนักมากกนัอย่างขยนั
ขนัแข็งเหมือนไม่เหน็ดเหน่ือยแมว้่าตลอดทั้งวนัจะมีฝนตกและอากาศร้อน แต่พี่ๆไม่ลืมท่ีจะดูและสุขภาพ
ตวัเองโดยการออกก าลงักายเพื่อดูและสุขภาพตวัเอง ซ่ึงในปีน้ีพี่ๆไดม้าท าโครงการท่อระบายน ้ าคอนกรีตให้
กลบัเราคร่ึงหน่ึงก่อนและสัญญาจะกลบัมาท าให้โครงการน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ในปีหนา้ ในวนัสุดทา้ยพี่ๆได้
น าส่ิงของท่ีมีประโยชน์มามอบให้กบัผูป่้วยท่ีบา้นสวนเอเดนอีกดว้ย ช่วงเยน็ทางศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล 
เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานเล้ียงท่ีศูนยแ์ละไดท้  าอาหารอร่อยไวส้ าหรับกลุ่มชาวไอริชและมอบใบกาศนีย
บตัรเพื่อขอบคุณกลุ่มพี่ๆชาวไอริชท่ีมาท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูป่้วยของเรา สุดทา้ยทางสมาชิก
ศูนย์ต้องขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่านท่ีช่วยเหลือศูนย์ของเรามาหลายๆปีตลอดมา ขอให้พระ
คุม้ครองทุกท่านใหมี้ความสุข สุขภาพแขง็แรงและประสบความส าเร็จในชีวติ 

Starting on the 30th of May until 8th of June, teachers and a group of Irish Volunteers from the 
LYIT Gaisce Society returned to add to a project that has been ongoing for three years now at The Garden 
of Eden. This year they made a concrete drain to add to the storage tanks that they built over the last two 
years to cope with the heavy rain at this time of year. So it was digging lining with concrete and back 
filling. While they were waiting for our workers to make the next section of shuttering they were off 
planting banana trees. Some of strong patients at the Garden of Eden participated in helping while others 
were supplying drinking water and wipes. The Irish volunteers worked so hard with the concrete that they 
managed to cope with very well in the steaming humid weather at this time of year. They were very happy 
to help us but they didn’t forget to take care of their health. They managed to finish all that was planned 
for them this year but they have promised to return next year to complete the rest of the project. The last 
day, they also gave useful items to the patients at the Garden of Eden and attended a thank you party at the 
center that evening. At the event, our center organized special foods for them and we gave them all a 
certificate of thank you. See more details: http://www.hiv-aids-kids.org/event/LETTERKENNY-TECH-
2018.html 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/LETTERKENNY-TECH-2018.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/LETTERKENNY-TECH-2018.html


           
 

           
 

           
 

             



          
 

           
 

         
 

                    



           
 

               
 

 

วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ครอบครัวนอ้งก่ิงไผ ่ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนั
เกิดของนอ้งก่ิงไผ ่ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 9th of June, Kingpai’s family came with a light meal on the occasion of Khun Kingpai’s 
birthday, thank you for your kindness.   

          
 

 

วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นอ้งพลอยมีความสุขมากๆท่ีไดเ้ป่าเคก้และรับของขวญัเน่ืองในวนัเกิด
ของนอ้ง ตอนน้ีนอ้งพลอยอาย ุ9 ปี เราทุกคนขอใหน้อ้งมีความสุข ร่างกายแขง็แรง พระเจา้จงคุม้ครอง  

On the 10th of June, Ploy was very happy to blow out her candles of her birthday cake for her 9 
birthday. We all wish her happiness; good health and god bless her. 



              
 

วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เด็กๆท่ีน่ีมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท าร่วมกนัหลายๆอยา่งเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตของตนเอง เด็กๆของเราได้ปลูกผกัและสมุนไพรต่างๆและน ามาแปรรูปเพื่อหารายได้ ซ่ึง
กิจกรรมน้ีก็เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีดีท่ีเด็กๆได้ปฏิบติัและเด็กๆจะน าทกัษะท่ีเป็นประโยชน์น้ีไปใช้ในการ
ด าเนินชีวติต่อไปในอนาคต 

On the 15th of June, all the children here have had activities to do for developing their skills. They 
helped to plant many vegetables and herb trees at the center which they will transform into herb drinks for 
their pocket money.   

          
 

 

วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เด็กๆและผูป่้วยฯท่ีอยุ่ในความดูแลของทางศูนยฯ์ได้รับประทาน
อาหารวา่งท่ีอร่อยๆจากการสนบัสนุนจากคณะศิษยเ์ก่าจากโรงเรียนระยองวิทย ์รุ่นอฒัจรรย ์เด็กๆและตอ้ง
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

On the 16th of June, our children and all the patients here enjoyed having a light meal with support 
from a big group of alumni students from Rayong School. All of us here thank you all for your kindness. 



          
 

 

วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เด็กๆดีใจท่ีไดต้อ้นรับและท ากิจกรรมสนุกๆร่วมกบักลุ่มนกัเรียน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ท่ีกรุงเทพมหานคร  และพี่ๆก็ได้บริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือเด็กก าพร้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเอดส์ และช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ ท่ีอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 17th of June, our children were very happy to welcome students from Saint Gabriel’s 
College in Bangkok who came to create activities for our children, they also donated consumer goods and 
we thank you all for your kindness. 

          
 
 

 

วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราไดฝึ้กการท าอาหาร โดยมีพี่เด็กโตช่วยแนะน าและสอน
แก่เด็กเล็ก เด็กสนุกสนานในการท าอาหารร่วมกนัและเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตส าหรับเด็กๆทุกคน
ในภายใน 

On the 25th of June, our children here practiced cooking with our older children teaching them 
how cook which is an essential skill for their future.  

                       
 



 

วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นวนัเกิดของนอ้งหลอด  เด็กๆทุกคนท่ีศูนยไ์ดร่้วมร้องเพลง
ฉลองวนัเกิดให้กบัน้องหลอดในอายุครบ 13 ปี นอ้งรู้สึกปลาบปล้ืมและดีใจมากท่ีไดรั้บของขวญัท่ีตนเอง
ชอบ เราขอใหน้อ้งมีร่างกายท่ีแขง็แรงและมีความสุข 

On the 26th of June, it was the occasion of Lod’s birthday.  Our children sang happy birthday, now 
she is 13 years old.  She was very happy with her gift. We wish her great health and happiness. 
 

            

 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สมาชิกศูนยดี์ใจท่ีไดต้อ้นรับผูอ้  านวยการคนใหม่ คือคุณพ่อวุฒิชยั บุญ
บรรลุ หรือคุณพ่อโจอ้ี ซ่ึงท่านอยากให้เด็กของเราไดผ้่อนคลายจากกิจกรรมท่ีท าตลอดทั้งเดือนโดยให้เด็ก
ของเรามีกิจกรรมผอ่นคลายท าอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  ซ่ึงบาทหลวงของเราพิจารณาแลว้วา่จะช่วยในการ
พฒันาคุณภาพของเด็กๆและท าให้เด็กๆของเราผ่อนคลายอีกด้วย วนัน้ีเราได้พาเด็กไปเท่ียวทะเลในค่าย
ทหารเรือ เด็กๆของดีใจและสนุกสนานท่ีไดเ้ล่นน าทะเลกนัและรู้สึกอบอุ่นในการรับประทานอาหารเท่ียง
ร่วมกนัซ่ึงเหมือนกบัการรับประทานอาหารร่วมกบัคนในครอบครัวของตนเอง สุดทา้ยเด็กๆของเราได้
ช่วยกนัเก็บขยะบนชายหาดก่อนจะกลบับา้น 

On the 30th of June, we are all happy to welcome our new Director at our Center Fr, Joey. He 
would like our children to have a little more down time in there busy schedule at least once every 
month.  He considers that it will help with their development and wants them to relax a bit more. So our 
center is organizing outings for them to relax every month. Today the children have gone to the Army - 
Navy beach, while there they will be very glad to have fun beach activities. They will enjoy swimming 
and be very happy to have lunch together as a warmly family. They helped to keep the rubbish on the 
beach before they returned the center. 
 



                        
 

           
 

       

       
 



       
 

 

เด็กๆมีโอกาสดีท่ีไดไ้ปวิ่งออกก าลงักายท่ีชายหาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะมีงานวิ่งการกุศลท่ี
ศูนยจ์ดัข้ึน ซ่ึงเด็กของเรารู้สึกสนานกบัการวิ่งและไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยท่ีไดว้ิ่งบนชายหาดในวนัน้ี ซ่ึงโดย
ปกติเด็กของเราของก็ก าลงักายกนัอยา่งสม ่าเสมอท่ีศูนยเ์พื่อดูแลร่างกายใหแ้ขง็แรง  

Our children had the opportunity for a run on the beach in perpetration for our charity run in 
September. This they enjoyed very much and were not very tired. Normally, they exercise everyday at the 
center after they home from school. 
 

          
 

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