
 
 

 Newsletter from The Camillian Social Center Rayong  
September 2018 

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

Independent Living Center (IDP) for September 2018.  Our children were very busy revising their lessons 
and completing all the jobs at school before the school test at the beginning of October. At this time, some 
of our children have taken an extra class after school and others have revised in a group with their friends 
over the weekend because they would all like to get good marks from this test. Although they have had 
lots of work to do at the center and school they have been good at managing their time with their duties. 
So that they can give a nice welcomed to many different groups of visitors. Finally, all of us here would 
like to give our sincere thanks for visiting and helping us with donations of lots of useful items.  

สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะสาหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิเพนเดนท์ ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 เดือนน้ีเด็กๆของเราค่อนขา้งยุง่อยูก่บัการ
ทบทวนหนงัสือและก าลงัจดัการงานท่ีคา้งท่ีโรงเรียนใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีทุกคนจะสอบในตน้เดือนตุลาคมน้ี 
บางคนก็เรียนเสริมหลงัเลิกเรียน นอกเหนือจากนั้นช่วงวนัหยุดประจ าสัปดาห์เด็กๆก็ทบทวนหนังสือกบั
เพื่อนๆอีกด้วย เพื่อให้ผลการสอบออกมามีคะแนนท่ีดี ถึงแมว้่าเด็กๆของเรามีงานเยอะแต่เด็กของเรา
สามารถแบ่งเวลาในการรับผิดชอบงานของตวัเองไดเ้ป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถตอ้นรับกลุ่มผูใ้หญ่ใจดี
กลุ่มต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ทา้ยน้ีทางสมาชิกศูนยทุ์กคนตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยมพร้อมทั้ง
มอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ในการใชชี้วิตประจ าวนัของเดก็ๆและผูป่้วยท่ีศนูย ์ 
 
 



 
วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กโตบา้นเยาวชนช่วยความสะอาดท่ีบา้นสวนเอเดน  ซ่ึงบา้นสวนเอ

เดนเป็นท่ีพกัฟ้ืนผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์และเป็นส่วนหน่ึงใน7โครงการท่ีอยูใ่นความดูแลของศูนยค์ามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซ่ึงสถานท่ีน้ีเป็นสถานพกัฟ้ืน ก่อนท่ีผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึนพร้อมกลบัสู่
สังคม และนอ้งๆก็ไดฝึ้กการท างานในสวนอีก ถา้นอ้งๆไม่อยากท างานหนกันอ้งๆตอ้งตั้งใจเรียนหนงัสือ
เพื่อท่ีจะสามารถเลือกงานเม่ือเรียนจบ 

On the 1st of September, all teenagers at The Independent Living Center help to clean the area 
around The Garden of Eden. The Garden of Eden is a rehabilitation center for people living with 
HIV/AIDS. This is one of the seven projects supported by The Camillian Social Center Rayong, which is 
a place for recovery before the patents returns to Thai Society.  They also spent some time working on 
farm projects which will help prepare them for life in the future. If they were not keen on this work it may 
encourage them to work harder at their studies so they have a choice of employment at the end of the 
education.  

          
 

          
 

 

วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กเล็กและเด็กโตไดเ้รียนรู้การท าผา้มดัยอ้มท่ีบา้นเยาวชนโดยการ
สนบัสนุนจากพี่ๆท่ีบริษทัเอสพีอาร์ซี ท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกนั นอ้งๆสนุกสนานในการท าผา้มดัยอ้มร่วมกนั
และจะน าผา้มดัยอ้มเพ่ือจ าหน่ายในงานวิ่ง ซ่ึงงานวิ่งการกุศลในคร้ังน้ีจดัเป็นคร้ังท่ี3ซ่ึงจุดเร่ิมวิ่งอยู่ท่ี



โรงเรียนชากลูกหญา้และอยูไ่ม่ไกลจากศูนยข์องเรา นอ้งๆสามารถท ากิจกรรมผา้มดัยอ้มในเวลาว่างและยงั
ไดเ้งินเพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเพ่ิมเติมส าหรับการเรียนอีกดว้ย ทางเราตอ้งขอขอบผูจ้ดัการและคุณพี่ๆ
จากบริษทัเอสพีอาร์ซี ท่ีมาสอนการท าผา้มดัยอ้มพร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์และวตัถุดิบในการท าผา้มดัยอ้มอีก
ดว้ย  

On the 2nd of September, children at the Children’s Home and teenagers at The Independent 
Living Center learned about tie dye cloths with help from the staff at the SPRC Company, a company in 
the local area. They enjoyed doing this work together and made them to sell at a booth supporting our 
Charity Run. This is the third year that this event, which started from The Banchaklukya School which is 
not far from our center. They can do this job in their free time to earn money for extra school 
equipment.  Great Thanks to the manager and staff at The SPRC Company for teaching us and giving us 
the material for this activity. 

         
 

         
 

 

วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 ศนูยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองไดจ้ดังานเป็นปร าจ าทุกปีซ่ึงปี
น้ี ซ่ึงปีน้ีเป็นการจดังานวิ่งการกศุลในช่ือวิ่งเพ่ือนอ้ง คร้ังท่ี 3 ซ่ึงเดก็ๆของเราต่ืนแต่เชา้และช่วยงานเป็นอยา่ง
ดี และเด็กบางคนก็ไดร่้วมวิ่งเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมทั้งข้ึนแสดงบนเวทีหลงัวิ่งเสร็จส้ินก็ข้ึนโชวก์าร
เตน้บนเวทีเพ่ือขอบคุณคุณนกัวิ่งทุกท่านและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมงานวิ่งการกศุลคร้ังน้ี  

ช่วงเย็นท่ีบา้นเยาวชนได้จดังานวนัเกิดให้กับน้องน็อตโตะซ่ึงมีอายุครบ 12 ปี เราขอให้น้องมี
ความสุขและสุขภาพแขง็แรง 



On the 9th of September, The Camillian Social Center Rayong organized our annual charity run 
for the third year in the name of (Run for Kids 3). Our children woke up very early in the morning and 
they were involved in all the jobs at the event. Some of children also took part in the run, after finishing 
they also performed on stage to give thanks to all the runners and people who help the event organization.  

That evening, The Independent Living Center organized a birthday’s party for Not who was born 
in September, he is now 12 years old. We hope that he is happy and in good health.. 

                ,            

          
 

         



            
 

    
 

 

วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2561 บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบันอ้งเกรซท่ีมีอายุครบ 12 ปี สมาชิก
ศนูยข์อใหน้อ้ง มีความสุข ร่างกายแขง็แรงและประสบผลส าเร็จในการเรียน 
On the 10th of September, the Children’s Home organized a birthday’s party for Grace who was born in 
September and is now 12 years old. We hope that she is happy, in good health and has great success with 
her studies. 

           
 

 

วนัเสาร์ท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กๆท่ีบา้นเด็กไดช่้วยกนัลา้งท าความสะอาดบ่อปลาคอนกรีต
หนา้บา้นเดก็ เดก็ท างานร่วมกนัอยา่งดีและเดก็สนุกสนานเล่นน ้าในขณะเติมน ้าลงในบ่อปลา 

และท่ีบา้นเยาวชนอินดีเพนเดนท์ เต็กโตของเราไดต้อ้นรับกลุ่มพ่ีๆจากบริษทั เอซซีจี ท่ีมาปลูก
กลว้ยหอมท่ีบริเวณท่ีว่างในศูนย ์และนอ้งๆก็ไดร่้วมช่วยปลูกกลว้ยซ่ึงนอ้งๆสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือ
เป็นรายไดข้องศนูยเ์พ่ือน ามาพฒันาคุณภาพชีวิตของนอ้งๆต่อไป 



On the 15th of September, Our children were helping to clean a small concrete fish pond in front 
of children’s home. They did the job and enjoyed messing around in the water.  

At The Independent Living Center our teenagers welcomed a group of staff from The SCG 
Company who came to plant many banana trees at the Independent’s Home. Our teenagers helped and 
they can harvest the fruit for income and use this for development of their lives. Thank you for all your 
kindness. 

          
 

                m                                        
 

           
 
 

 
 

วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราช่วยกนัท างานในฟาร์มเห็ดท่ีศูนย ์และสนุกสนานในการ
เล่นร่วมกนัในเวลาวา่งแต่เดก็ๆของเรากไ็ม่ลืมท่ีจะทบทวนบทเรียน และในระหว่างนั้นกลุ่มพี่ๆจากโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในชุมชนก็ได้มาสอนบทเรียนเพ่ิมให้กับเด็กๆของเรา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดีเพ่ือ0
พฒันาการเรียนของเดก็ๆและเดก็สามารถน าความรู้ท่ีเรียนกบัพ่ีๆไปใชใ้นการเรียนท่ีโรงเรียนต่อไป 



On the 16th of September, our children helped working at a farm planting mushroom and 
afterwards they enjoyed playing together in their free time but they didn't forget to revise their lessons. At 
this time, groups of students at high school in the local area came to teach our children in an extra class. 
This will help with the development for their studies.  

                                                  
 

       
 

 

วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กๆและสมาชิกทุกคนท่ีศูนยเ์อร็ดอร่อยกบัขนมปังท่ีทางร้าน De Mont Café 
ไดน้ ามาใหทุ้กคนรับประทานในวนัน้ี ขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่านมากครับ 
On the 22nd of September, the children and staff at The CSC Rayong enjoyed very delicious bread with the 
support from The De Mont Café Shop. Thank you very much for your kindness. 

                            
 

วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2561 เด็กๆของเรามีความสุขมากในช่วงบ่ายท่ีไดไ้ปหาดทรายแกว้ท่ีอยู่ใน
กองทพัเรือและเด็กสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมมากมาย ซึงเด็กๆไดเ้ล่นทรายบนทรายหาดและเล่นน ้ า
พร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบัอาหารท่ีร้านอาหารบนชายหาดโดยการสนบัสนุนจากคุณยพุาเจา้ของร้านท่ีเด็กๆไป



รับประทานอาหารกนั เราตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีสนบัสนุนกิจกรรมสนุกสนานใหก้บัเด็กๆของเราขอให้
พระเจา้คุม้ครองทุกท่าน 

Saturday of the 23rd of September, our children were happy to enjoy an afternoon at the Army 
Navy Beach, they enjoyed playing with sand castle and swimming.  Afterwards, they enjoyed having a 
wonderful seafood meal at the restaurant on the beach with support from Khun Yupa who is the owner of 
the restaurant. Thank you for your kindness and god bless you. 
 

          
 

      
 

 

วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2561 เดก็เลก็และเดก็โตไดข้ึ้นภเูขาท่ีมีผูใ้หญ่ใจดีบริจาคพ้ืนท่ีใหก้บัทางศูนย์
ของเรา เด็กๆของเราไดฝึ้กการท างานในฟาร์มและช่วยเหลืองานต่างๆ ซ่ึงเด็กๆของเราเรียนรู้ประสบการณ์
ในการท างานในฟาร์มใหม่ๆพร้อมทั้งน าความรู้ท่ีเป็นประโยชน์น้ีไปใชใ้นอนาคตดว้ย 
On the 25th of September, our kids and all the teenagers went to the mountain, this land was donated by a 
kind person for our center. So they had a taste of work on the farm and helped with the jobs. They were 
very happy for the new experience in farm work, this may be useful for their future. 



          
 

        
 

 

วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นวนัเกิดของนอ้งเฟิร์น นอ้งมีความสุขมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และไดรั้บ
ของขวญัท่ีเป็นประโยชน์ท่ีตนเองปรารถนา ขอใหน้อ้งมีความสุข ร่างกายแขง็แรง และตั้งใจเรียนเพ่ืออนาคต
ท่ีท่ีดีในวนัขา้งหนา้ 

On the 28th of September, it was Fern’s birthday. She was very happy to blow out the candles on 
the cake and enjoyed receiving her birthday gift. We hope that she is happy, in good health and has great 
success with her studies in the future. 

     
 

 

วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2561 คุณไมเคิล เดวิส และ กลุ่มผูใ้หญ่ใจดีจาก โอเช่ียน มารีน่า ยอร์ช คลบั 
พทัยาไดใ้หเ้ดก็ๆของเราไปข้ึนเรือยอร์ช ซ่ึงเดก็บางคนเคยมาข้ึนเรือท่ีน่ีแลว้กส็นุกสนานกบัการเล่นน ้าพร้อม



ทั้งไดดู้วิวท่ีสวยงามในทอ้งทะเล ส่วนเด็กใหม่ท่ีข้ึนเรือยอร์ชเป็นคร้ังแรกก็รู้สึกต่ืนเตน้เป็นอย่างยิ่งกบั
ประสบการณ์ใหม่ๆบนเรือ ทางเราตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีท่ีไดจ้ดักิจกรรมน้ีใหก้บัเดก็ๆของเรา 

On the 29th of September, Mr. Michael Davis and other captains from The Ocean Marina Yacht 
Club in Pattaya organized another day of messing about in boats. Some of children have been on a yacht 
before and they were happy swimming and enjoyed seeing the views around the area from off shore. For 
other new children going of the yacht for the first time they were very excited with the new experience. 
We would like to give you all our sincere thanks for organizing this activity for us. See more details here: 
http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2018-2.html 

    
 

          
 

          
 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/the-OMYC-job-2018-2.html


          
 

 

หลงัจากเดก็ๆของเรากลบัจากโรงเรียน เดก็ของเรามีหนา้ท่ีท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบ เดก็บางคนท า
ความกวาดพ้ืนหนา้บา้นเดก็และสนามเดก็เล่น และเดก็คนอ่ืนกท็ าความสะอาดรถตูท่ี้สร้างความสะดวก
ใหก้บัเดก็ๆในการเดินทางโรงเรียนและไปท ากิจกรรมต่างๆ  

After the children return from school each day, they have their duties to perform. Some of 
children helped to sweep up the ground in front of children's home and playground. Other children helped 
to clean the vans that they use for going to school and outings. 

          
 

          
 

 

ฤดูฝนในประเทศไทยจะเร่ิมกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในเดือนน้ีมีฝนตก
หนกัมากท าให้หลายๆพ้ืนท่ีในบา้นสวนเอเดนของเราน ้ าท่วม เช่นสวนผกั บ่อปลา และพ้ืนสวนมะนาวซ่ึง
ท่วมเป็นประจ าทุกปี ตอนน้ีน ้าท่วมเพ่ิมสูงข้ึนจนถึงระดบัพ้ืนท่ีท่ีตึกพกัฟ้ืนผูป่้วยท่ีพีซียอูยู ่ทางศูนยข์องเรา
ไดรั้บการช่วยเหลือเคร่ืองวิดน ้าจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีบา้นสวนเอ



เดนของเราเสียหายเป็นอย่างมากในปีน้ี สมาชิกศูนยท์  างานกนัอย่างหนกัเพ่ือระดมทุนมาปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ี
บา้นสวนเอเดนเพื่อแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือจะไม่ให้เกิดน ้าท่วมอีกในอนาคต แต่เราตอ้งใชเ้งิน
จ านวนมากในการแกไ้ขปรับปรุงพ้ืนท่ีบา้นสวนเอเดน 

The rainy season in Thailand begins in the middle of May until the middle of October. In 
September, there was a great deal of heavy rain and made many parts of area and at The Garden of Eden 
flooded including the vegetable garden, fish pond and lime garden where we have floods every year. The 
Garden of Eden is now flooded with the water nearly up to the height of the PCU Building which is 
situated on one of the highest areas of land.  We have received help from a Thai official in the local area 
with a pump to clear the water. However there has again been a great deal of damage done by the 
flooding.  All of us here are working hard to raise donations to solve this problem because we don’t want 
this areas flooded again. We will use the money to solve the problems for the future. 
 

             
 

                  
 

 

ทุกวนัศุกร์ก่อนรับประทานอาหารเย็นเด็กไดเ้รียนเสริมดา้นภาษาองักฤษกบัอาจารย ์ไมค์ จาก
โรงเรียนนานาชาติท่ีอยูใ่นพ้ืนใกลก้บัศนูยข์องเรา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาของเด็กๆ และ
เดก็ๆสามารถน าไปใชค้วามรู้ดา้นภาษาน้ีไปใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคตไดต่้อไป 



Before dinner every Friday, our children have an extra English class with Teacher Mike who is an 
English Teacher at International School in the local community not far from center. This will help them all 
in their employment in the future. 

          
 

 

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

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


