
 

Newsletter from The Camillian Social Center Rayong 
June 2019 

Dear Friends and Supporters,   
 Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and 
Independent Living Center (IDP) for June 2019. The rainy season is now with us and our children here 
have to take special care of their health because of ever changing weather. This makes it very easy to fall 
ill at this time of year. For their studies, having returned to school after the long summer break for 1 ½ 
months, they have met new friends, teachers and there lessons have become more difficult with the 
beginning of the new semester which all part of growing up. Back at the center, our caregivers here also 
teach them in extra classes and sometime we have a foreign volunteer teacher to take a special English 
class which is good for their work in the future. There are many different groups of people in Thailand and 
from different countries that help with the children’s activities. Some groups of kind people visit and 
organized fun activities and donated useful items for us. We would like to give you all our sincere thanks 
for visiting and helping.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ช่วงเดือนน้ีเขา้สู่ฤดูฝน
แลว้เด็กๆของเราตอ้งดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดีเพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้เด็กๆของเรา
ป่วยไดง่้าย  เร่ืองการเรียนเด็กๆไดก้ลบัไปเรียนท่ีโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่หลงัจากท่ีปิดเทอมมา 2 เดือน
คร่ึง ซ่ึง เด็กๆได้เจอเพื่อนใหม่และคุณครูในห้องเรียนคนใหม่ ซ่ึงได้เรียนในรายวิชาท่ียากข้ึนเพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติของเด็กๆใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน ทางศูนยผ์ูดู้แลของเราก็ไดมี้การสอนเสริมให้กบัเด็กๆหลงัเลิกเรียน
พร้อมทั้งมีอาสาสมคัรชาวต่างชาติมาสอนดา้นภาษาให้กบัเด็กๆของเราซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการท างาน



ในอนาคตอีกดว้ย พร้อมทั้งไดรั้บความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ใจดีทั้งในและต่างประเทศสนบัสนุนกิจกรรม
ต่างๆของศูนย ์ บางกลุ่มก็มาเยี่ยมและจดักิจกรรมสนุกๆให้กบัเด็กๆพร้อมทั้งมอบส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆท่ี
เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวติของเด็ก สมาชิกศูนยต์อ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านเป็นอยา่งยิง่  
 

 

วนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในเดือนน้ีมีเด็กสองคนท่ีบา้นเด็กท่ีเกิดในเดือนน้ีคือน้อง พลอยและ
น้องหลอด ทางศูนยไ์ดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กทั้งสองคนพร้อมกนั และคุณนอร์แนน เวอร์แนน และคุณ
สตีฟ วิลเล่ียม จากประเทศองักฤษได้สนับสนุนเคก้ส าหรับเด็กท่ีเกิดในเดือนน้ีด้วยถึงแมคุ้ณคุณสตีฟ วิ
ลเล่ียมไม่ได้มาในวนัน้ีแต่ก็ยงัฝากความช่วยเหลือมายงัเด็กๆด้วย ซ่ึงบรรยากาศในวนัน้ีเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน เราตอ้งขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอยา่งสูง  

On the 6th of June, 2 of our kids; Ploy and Lod who were born this month celebrated their 
birthday’s together with Mr. Norman Vernon and Mr. Steve Williams from England who provided the 
cakes for our children. Unfortunately Mr. Steve Williams couldn’t come this day but he also supports us. 
The atmosphere this day was very happy and we would like to give sincere thanks to both of them. 

 

       
 

 

วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  วนัน้ีเป็นวนัท่ีน่าต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิ่งกบัส าหรับเด็กๆของเรากบัเรือ
ยอร์ชไดรั้บการสนบัสนุนจาก WEST WINDS MASTER LODGE PATTAYAโดยการสนบัสนุนจากกลุ่ม 
สก๊ิพเปอร์ จากโอเช่ียน มารีน่า ยอร์ช คลบั ซ่ึงอยูใ่กลก้บัพทัยา เด็กๆสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆในวนันั้นท่ี
ได้มีส่วนร่วมบนเรือยอช์และช่ืนชอบในการดูทิวทศัน์อนัสวยงามรอบอ่าว ยงัไม่รวมถึงการข่ีเจ็ทสกีท่ี
สนุกสนานอีกดว้ย เม่ือเด็กๆกลบัเขา้ฝ่ังท่ีท่าจอดเรือ เด็กๆก็ไดเ้อร็ดอร่อยกบัการรับประทานไส้กรอกสไตล์
องักฤษและไอศกรีมท่ียอดเยีย่ม ทางศูนยข์อบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีจดักิจกรรมคร้ังน้ีใหก้บัเด็กๆของเรา 

On the 8th of June, this day was a day of great excitement with a day of messing around in boats 
sponsored by the WEST WINDS MASONIC LODGE Pattaya and supported by the skippers from The 
Ocean Marina near Pattaya. Our Children very much enjoyed helping to sail the Yacht’s and the beautiful 
views around the bay. That is not to speak of a thrilling ride on a very powerful jet ski. When they arrived 
back at the marina it was time for great English Style Hotdogs and Ice Cream. So A Very Great Thanks to 



all the very kind people that made this day possible for our children. Please see more details here: 
http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2019-1.html 

 

           
 

                
 

           
 

           
 

 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2019-1.html


วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ผูใ้หญ่ใจดีได้มาเล้ียงอาหารกลางวนั และไอศกรีม พร้อมทั้ งจัด
กิจกรรมสันทนาการ ใหก้บัเด็กๆ เด็กไดเ้ล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมทั้งพี่ๆไดร้้องเพลงให้กบัเด็กและผูป่้วยฯ ท่ีอยู่
ในความดูแลของศูนยฯ์ไดรั้บฟัง ซ่ึงเด็กๆของเราก็สนุกสนานในการเตน้ร าอีกดว้ย ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอยา่งยิง่ 

On the 9th of June, a group of kind people provided lunch and ice-cream for all of us here at the 
center. They organized many fun games and sang songs on stage for patients and our children. Our 
children enjoyed dancing following the music together. Thank you for all your kindness.  

 

         
 

 

 วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  นอ้งเยาวชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีท่ีโรงเรียนและนอ้งส้มไดเ้ป็น
เชียร์ลีดเดอร์ใหก้บัสีของตวัเองคือสีชมพ ูและนอ้งคนอ่ืนๆก็ไดเ้ป็นตวัแทนของสีของตนเองร่วมแข่งขนักีฬา
ในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีส าหรับนอ้งๆ ซ่ึงท าใหน้อ้งมีความสามคัคีและ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
 On the 10th of June, our teenagers participated in a sports day at school. Som was a cheer leader 
for her pink’s team. Other teenagers were in different teams and they also competed in many different 
sports, helping their teams.  This event is very good at promoting an air of harmony with their fellow 
students. 
 

           

 

วนัท่ี 13-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ผูป่้วยบา้นสวนเอเดนดีใจมากท่ีกลุ่มนกัศึกษาไอร์แลนด์ไดม้าท า
โครงการทางระบายน ้ าให้เราต่อเน่ืองซ่ึงโครงการน้ีเป็นปีท่ี2 ก่อนหน้าท่ีกลุ่มนกัศึกษาไอร์แลนด์จะมาท า
โครงการให้กบับา้นสวนเอเดนของเราได้เขาตอ้งท าการระดุมทุนกนัอย่างหนักเพื่อน าเงินมาเป็นค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการท าโครงการ ซ่ึง The LYIT Gaisce Society ไดท้  าโครงการท่ีเป็นประโยชน์เช่นน้ีให้บา้นสวน
เอเดนมาตลอดระยะเวลา 14 ปี  ซ่ึงในการท าโครงการในช่วงเดือนน้ี สภาพอากาศในประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากในแต่ละวนั บางคร้ังมีแดดจ้าและมีมรสุมฝนตกลงมา ซ่ึงปีน้ีก็เช่นเดียวกันกลุ่ม
นกัศึกษาไอร์แลนด์ในการท าโครงการให้กบับา้นสวนเอเดนของเราอย่างหนกัเพื่อให้โครงการน้ีเสร็จส้ิน



อย่างเรียบร้อย วนัสุดทา้ยหลงัอาหารเท่ียงกลุ่มนักศึกษาไอร์แลนด์ยงัใจดีมอบเคร่ืองอุปโภคและบริโภค
ส าหรับผูป่้วยบา้นสวนเอเดนอีกดว้ย ช่วงเยน็ศูนยค์ามิเลียน โซเชียล ระยองจดังานเล้ียงเพื่อขอบคุณกลุ่ม
นกัศึกษาไอร์แลนดท่ี์มาท าโครงการใหก้บับา้นสวนเอเดน เด็กจากบา้นเด็กของเราข้ึนแสดงบนเวท่ีเพื่อสร้าง
ความสนุกสนานให้กบัพี่ๆและหวงัว่าพี่ๆทุกท่านจะช่ืนชอบ เราไม่มีส่ิงตอบแทนในความใจดีของทุกท่าน
แต่เราทุกคนขอใหทุ้กท่านมีความสุข และประสบความส าเร็จในชีวติและขอใหพ้ระเจา้คุม้ครอง 

From the 13th -21st of June, all the patients at the Garden of Eden were very happy to welcome an 
Irish volunteer group from The LYIT Gaisce Society to complete The Waist  Water Drainage Ditch 
Project for 2018-2019. This year is the second year for this project. Before they came to Thailand they 
were all working very hard to raise the money for the materials to complete this work. Thank you all your 
kindness in helping with this project. The LYIT Gaisce Society has been undertaking projects like this at 
the Garden of Eden for the last Fourteen Years. The weather in Thailand at this time of year is very 
changeable with blazing sunshine and the temperature in the mid-thirties to monsoon downpours. This 
year, was no exception but no matter what nature through at them they carried on working very hard to 
complete the task. On the last day after lunch, they also gave many useful items for all the patients at The 
Garden of Eden. In the evening, The CSC Rayong organized a party to thank them for the work and our 
children gave a performance of dance which we all hope that they enjoyed. We have very little to give in 
return to thank them for their kindness, but we pray to God to protect them and give them successful in 
their future lives. More exciting information’s here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/gaiscesociety-
2019.html 
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วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณนอร์แมน เวอร์แนน ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณกบัศูนยข์องเรา วนัน้ีน้ีท่าน
ก็ไดจ้ดักิจกรรมพาเด็กๆเท่ียวทะเล ซ่ึงท่านมีความสุขมากท่ีไดเ้ห็นรอยยิม้ของเด็กๆในศูนยข์องเรา เด็กๆทุก
คนตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของคุณนอร์แมนเป็นอยา่งยิง่ 

On the 16th of June, Mr. Norman Vernon who is a friend and benefactor of our center sponsored a 
day out at the beach. Norman is all ways so happy to see the children enjoy themselves. You can see more 
details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB-19-2.html 

 

                 
 

                 
 

 

เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 29 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนของน้องป๊อปท่ี
เรียนท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงเป็นเวลาพกัของน้องป๊อปแต่นอ้งไม่ยอมท่ีจะหยุดพกั นอ้งอยากท างาน
เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ยากล าบากในสังคมมากกวา่ นอ้งจึงไดไ้ปช่วยเหลืองานบา้นผูสู้งอายุท่ีบา้นคามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร์ สามพรานเป็นเวลา 1 เดือน ซ่ึงน้องสนุกสนานในการท างานพร้อมทั้งจดักิจกรรมสร้าง
รอยยิม้และเสียงหวัเราะใหก้บัผูสู้งอายไุดผ้อ่นคลายอีกดว้ย 

Starting on the 29th of June to the 29th of July, Pop is on holiday from university in the north of 
Thailand. During this time, she would like to work helping the old people at The Camillian Social Center 
Sampran rather than relaxing. She will spend 1 month of her vacation’s time working there and organizing 
fun activities for the old people. She is so happy to see all old people’s smiles.  

http://www.hiv-aids-kids.org/event/norman-vernon-NB-19-2.html


          
 

 

ช่วงวนัหยุดประจ าสัปดาห์ท่ีโรงเรียนเด็กๆท่ีศูนยช่ื์นชอบในเรียนรู้เร่ืองกิจกรรมดนตรีบ าบดัจากพี่
น ้าหวานซ่ึงเป็นเด็กท่ีรับการดูแลจากศูนยเ์รา ซ่ึงพี่น ้ าหวานก าลงัเรียนท่ีมหาลยัในปีท่ี 3 และในช่วงเวลาน้ีพี่
น ้าหวานตอ้งฝึกงานและมีเพื่อนอีกคนเลือกมาฝึกงานท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล ระยอง เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นอารมณ์ของเด็กๆให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมกบัสอนทกัษะใหม่ๆเก่ียวกบัดนตรีให้กบัเด็กๆของเรา
อีกดว้ย 

Every weekend, our children here enjoy learning in a music therapy class with Numwan who is 
now a talented young woman still under the care of the center, she presently studying in her third year at 
the university. This internship is considered part of the university curriculum. She hopes to stair the 
children’s emotions with music and teaches them to play musical instruments. 

 

              

 

 

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

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


