
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
October 2020 

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 October 2020.  Our children from 2 both homes have been busy 
revising their lessons for their midterm test at the end of this month. Also, some of the teenagers had 
opportunity to attend booths for our charity run for kids#5 in many different places over the weekends to 
raise awareness for the event. Our kids at the center were very happy to welcome guests and they also 
enjoyed taking part in fun activities with them. All of us here give our sincere thanks to all the kind people 
for visiting and supporting us with many useful items for all children and patients at our center.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและบา้น
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือนน้ีเด็กของเราทั้งสองบา้นยุ่งกบัการ
เตรียมความพร้อมบทเรียนก่อนจะสอบกลางภาคเรียนในปลายเดือนน้ี มากไปกว่านั้นเด็กโตท่ีบา้นอินด้ีไดมี้โอกาส
ไปช่วยงานท่ีศูนยใ์หญ่คามิลเลียนคือการออกบูธงานว่ิงการกุศลตามสถานท่ีต่างในช่วงวนัหยุดประจ าสัปดาห์เพ่ือ
ระดมทุนน ามาใชใ้นการพฒันาเด็กๆในศูนยต่์อไป ซ่ึงเด็กโตก็จดัสรรเวลาในการช่วยงานและท ากิจวตัรประจ าวนั
ของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ส่วนเด็กเล็กท่ีบา้นเด็กมีความสุขมากท่ีไดต้อ้นรับแขกท่ีมาเยี่ยมพร้อมทั้งสนุกสนานใน
การท ากิจกรรมร่วมกับแขก สุดท้ายน้ีเราทุกคนในศูนย์ต้องขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยมและ
สนบัสนุนส่ิงขอต่างๆท่ีมีประโยชนส์ าหรับเดก็ๆและผูป่้วยในศูนย ์
 

 



ทุกๆตน้เดือน น้องๆไดเ้บิกของใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสระผม ครีมอาบน ้ า 
จากสโตร์คามิลเลียนเพื่อน ามาท่ีสโตร์ท่ีบา้นเยาวชน ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีไดรั้บบริจาคมาจากผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 
นอ้งๆทุกคนตอ้งขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีไดบ้ริจาคใหแ้ก่นอ้งๆ 
 At the begin of month, our teenagers took the necessaries for day to day items include washing 
powder, soap, shampoo, shower cream from the store at the center to replenish the store at The 
Independent Living Center, all these consumer goods were donated by kind benefactors.  Thank you to 
you all for donating for our children at the center. 
 

          
 

 

วนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวนัเกิดนอ้งปีเตอร์ท่ีมีอายุครบ 23 ปี ซ่ึงนอ้งดีใจมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และ
ได้รับของขวญัวนัเกิดท่ีตนเองช่ืนชอบคือไม้แบดมินตัน ซ่ึงน้องได้เล่นเพื่ออกก าลังกายกับพี่ ท่ีศูนย์
ลาดกระบงัดว้ย 

On the 3rd of October, it was Peter’s birthday and he is 23 years old this year. He was very happy 
to blow out the candle on his cake and he liked his birthday gift. After which he played badminton with 
the staff at the Camillian Latkrabang. 
 

       
 

 

วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร บริษทั อาหารสากล จ ากัด (มหาชน)ท่ีได้
สนบัสนุนอาหารแช่แข็งหลายชนิดแก่ศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เป็นประจ าทุกเดือน ขอให้กิจการ
ของท่านเจริญรุ่งเร่ืองยิง่ๆข้ึนไป 



On the 7th of October, we received our monthly donation of many different types of Frozen 
Seafood from an Executive Director of Universal Food Public Company Limited. Thank you so much for 
supporting all of us at The Camillian Social Center Rayong every month.  We hope that your business is 
prospering in these hard times. 
 

 
 

 

วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 คุณหมอแต นกัจิตวิทยาประจ าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มาบตาพุต 
ไดน้ าหมูกะทะ มาเล้ียงเป็นอาหารเยน็ท่ีแสนอร่อยให้กบัเด็กๆท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของศูนยค์ามิลเลียน โซ
เชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณคุณหมอแตมา ณ ท่ีน่ี ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ 
ร ่ ารวยเงินทอง สุขภาพร่างกายแขง็แรงค่ะ  

On the 10th of October, a lady Psychologist whose name is Mootae who works at The Chalerm 
Phrakiatimabtaphut Hospital brought our Children Thai barbecue for dinner. We all thank you for your 
kindness and we wish you happiness, health and prosperity for the future. 

 

          
 

 

วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2563ผูใ้หญ่ญาณนาชาติ ส าราญจิต ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 ส านกัทอ้น คณะทีมงาน
ครูกอ้ย และญาติพี่น้อง น ากระเพาะปลา บะหม่ีเก๊ียวหมูแดง ไอศกรีม มาเล้ียงเป็นอาหารเยน็ และบริจาค
ส่ิงของอุปโภค-บริโภคใหแ้ก่เด็กๆ และผูป่้วยฯ ทุกคนมีความสุขกบัอาหารม้ือน้ีมากๆค่ะ พร้อมทั้งสุกสนาน
กบักิจกรรมการแสดงท่ีพี่ๆจดัข้ึนเพื่อความสร้างความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆและผูป่้วย ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจ
ดีท่ีทุกท่านมา ณ ท่ีน่ีท่ีน าอาหารมาบริจาคและจดักิจกรรมสนุกให้กบัพวกเรา ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่



ความสุขความเจริญ ร ่ ารวยเงินทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ เเละหวงัวา่ท่านจะกลบัมาเยี่ยมเยียนเด็กเเละ
ผูป่้วยฯอีกคร้ังนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ  

On the 11th of October, the head of a village combined with his family and people from his local 
community brought many types of food, sweets and useful items for all members of our Center. Our 
Children, patients and all the staff at our center very much enjoyed all the delicious food. After which they 
very much enjoyed their performance of stage. We give you our sincere thanks for your kindness with 
food and organized entertain activities for us. We hope that you all remain happy and healthy and hope 
you will visit us again in the future. 

 

 
 

        
 

 

วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 ลูก ๆ ของเรามีความสุขมากท่ีไดรั้บบริจาคจากคุณรุ่ง ดินแดนแห่งน้ีทอด
ยาวไปตามของเราและเป็นเวลาหลายปีท่ีมีลกัษณะคลา้ยป่าอยา่งมากหรืออยา่งนอ้ยก็ใกลป่้าอยา่งท่ีฉนัอยาก
เห็น ผูอ้  านวยการของเราไดว้่าจา้งรถปรับดินและในเวลาไม่นานป่าก็ถูกเคลียร์และเตรียมพร้อมส าหรับการ
ท าฟาร์ม ดงันั้นตอนน้ีลูก ๆ ของเราจึงมีท่ีดินส าหรับเรียนรู้และฝึกการท างานในฟาร์มอยา่งแทจ้ริง ขอบคุณ
พี่รุ่งและผูใ้จดีท่ีสนบัสนุนโครงการน้ี เม่ือคุณเยีย่มชมศูนยข์องเราคุณสามารถเยีย่มชมฟาร์มแห่งใหม่ของเรา 
 On the 13th of October, our children were very happy to have new agricultural land donated by 
Khun Rung. This land runs alongside our main center and for many years has strongly resembled a jungle, 
or it is at least as near a jungle as I ever want to see. Our director hired a bulldozer and in no time the 
jungle was cleared and prepared for farming. So, our children now have a very real piece of land to learn 



and practice how to work on a farm. Thank you to Khun Rung and other kind people supported this 
project. When you visit our center you can visit our new farm land.  
 

           
 

                     
 
 

 วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เด็กๆบา้นเด็กและนอ้งๆบา้นเยาวชนไดไ้ปช่วยฟ้ืนฟูสวนเอเดนใหพ้ื้นท่ี
สามารถกลบัมาใชใ้นการท าการเกษตรอีกคร้ัง พร้อมทั้งไดป้ลูกตน้ไมห้ลายๆชนิดแทนตนไมท่ี้ตายลง เด็กๆ
ของเรามีความสุขในการมีส่วนร่วมในการท างานฟ้ืนฟูท่ีสวนเอเดนเป็นอยา่งยิง่ 
 On the 17th of October, our kids and teenagers went to help revitalize The Garden of Eden area for 
our patients who have now returned to stay at the center. This day they helped to plant new trees to 
replace those that the floods killed off.  They were very happy to be a part of helping at the Garden of 
Eden. 

          
 



          
 

 

วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 เด็กๆทั้งสองบา้นร่วมกนัมิสซาสวดสายประค าท่ีหนา้บา้นเด็กชายในช่วง
เยน็ หลงัจากนั้นช่วงกลางคืนเด็กก็สนุกสนานกบัการลอยกระทงเน่ืองในวนัลอยกระทงท่ีในล าธารท่ีไหล
ผา่นท่ีดินบริจาคใหม่ของเราถดัจากศูนย ์ซ่ึงเป็นการแสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาท่ีให้เราไดใ้ช้น ้ าใน
การอุปโภคบริโภค  

On the 31st of October, our children from the 2 homes participated Holy Mass of Rosary in front 
of Child Care Center in the evening. Afterwards they enjoyed floating Kratong’s in the stream that runs 
through our newly donated land next to the center on the occasion of Loy Kratong Day. Our children do 
this activity to respect the water that we use that is necessary for life. 

          
 

          
 

 



หลงัจากเกิดน ้ าท่วมท่ีสวนเอเดนเหตุการณ์น ้ าท่วมท่ีพื้นท่ีสวนเอเดน ผูป่้วยท่ีสวนเอเดนไดม้าพกัท่ี
พีซียท่ีูศูนยใ์หญ่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซ่ึงในเดือนน้ีผูป่้วยท่ีสวนเอเดนเดนไดย้า้ยกลบัไปอยูท่ี่
สวนเอเดนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทุกคนมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ สมาชิกสวนเอเดนทุกคนตอ้งขอขอบพระคุณ
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านรวมทั้งบริษทัต่างๆท่ีไดช่้วยในการสนบัสนุนฟ้ืนฟูสวนเอเดน ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข 
ร่างกายแขง็แรง และเจริญรุ่งเร่ืองต่อไป 

Following the devastating floods at The Garden of Eden all the patents there stayed with us in our 
main PCU, they have now all returned to the Garden of Eden in this month. Thank you to all companies 
and kind people who help our Garden of Eden .We wish them all good heath, happiness and prosperity for 
the future.  

                    
 

                     
 

          
 

 

สมาชิกศูนยต์อ้งขอขอบคุณ คุณปีเตอร์ เบิร์ค คุณทอม มูวี่และ คุณมาดิแลนด์ ท่ีสนบัสนุนโครงการ
พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็กในเร่ืองการศึกษา ซ่ึงโครงการน้ีไดช่้วยในการพฒันาเด็กท่ีบา้นเด็กและเด็ก
โตบา้นอินด้ี จ  านวน 36 คน ซ่ึงมีเด็กติดเช้ือเอชไอวีและไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ เด็กๆหลายคนตอ้งขาด



เรียนหลายปีเน่ืองจากอาการป่วย พร้อมทั้งคุณพ่อแม่ของเด็กป่วยดว้ยจึงไม่สามารถดูแลเร่ืองการศึกษาของ
เด็กได ้ท าให้เด็กเขา้เรียนช้าและเด็กของเรามีอายุมากกวา่เด็กท่ีเขา้เรียนในชั้นเดียวกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่
ปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพจิตอีกมากมาย ถา้ท่านใดตอ้งการท่ีจะช่วยลูกๆของเราเอาชนะปัญหาเหล่าน้ี
ท่านสามารถสนบัสนุนผา่นบญัชีด่านล่างน้ี 

All members of Camillian Social Center Rayong give our sincere thanks to Mr. Peter Burke, Mr. 
Tom Mulvey and Khun Marie Magdeleine who supported our Educational Development Project. This 
project is for both our Child Care Center and The Independent Living Center, a total of 36 children at this 
time. All of these children are either living with or are affected by HIV/AIDS. Many of these children 
have missed many years of schooling because, either they have been too sick to attend school or because 
they have been living with parents who have been too sick to take care of them. Many of them are in 
classes that cater for children who are much younger than themselves. This is leading to many social and 
mental health problems. If you would like to help our children overcome these problems please help us by 
donating to our Bank Account.  

Bank Information: 
St. Camillus Foundation of Thailand 

Bank of Ayudhya Map-Ta-Phut Branch Rayong 
No. 229 1 29336 3 (AYUDTHBK) 

This is swift the code: (AYUDTHBK) 
Or by PayPal on this email: aidskids@hotmail.com 

If you have made a bank transfer already can you please send your slip attached to by Email to this 
address. csc-scholarship@hotmail.com 
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              Mr.Tom Mulvey  Mrs. Marie Magdeleine 
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