
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
September 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 September 2019. Our children were working very hard at their 
school work and homework in preparation for the midterm exams this month. They hope that they will get 
good marks.  On weekends, our children were very happy to welcome many different groups of visitors, 
they enjoyed taking part in fun activities and playing many games with them. Many different groups of 
kind people also donated more useful items at the center after our center sent people to help with the 
Flood Victims in Ubon Ratchatani Province.  All of us here are very happy to help the poor people in a 
flood situation, and thank you so much to all the kind people for helping with our activities at the center. 
  สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ. 2562  เดือนน้ีเด็กๆของเรา
เรียนอยา่งหนกัท่ีโรงเรียนและท างานต่างๆเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะสอบมีการ
สอบกลางภาคในปลายเดือนน้ี ซ่ึงเด็กๆของเราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดค้ะแนนท่ีดีในการสอบคร้ังน้ี และ
ในช่วงวนัหยดุประจ าสัปดาห์เด็กๆมีความสุขมากท่ีไดต้อ้นรับผูใ้หญ่ใจดีหลายๆกลุ่มพร้อมทั้งสนุกสนานใน
การท ากิจกรรมกบัเล่นเกมส์ต่างๆกบัทุกท่าน ซ่ึงในเดือนน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคเขา้มาท่ี
ศูนยม์ากกวา่ปกติ ซ่ึงทางศูนยข์องเราไดน้ าส่ิงของเหล่าน้ีไปช่วยเหลือประชาชนท่ีอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชธานีท่ี
ถูกน ้ าท่วม ศูนยข์องเราตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือกิจกรรมท่ีศูนยม์าโดยตลอดและสมาชิกท่ีศูนยมี์
ความสุขเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือผูท่ี้เดือดร้อนจากสถานการณ์น ้าท่วม  
 



วนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2562  เด็กๆไดร่้วมท ามิสซาในการสวดสายประค าท่ีวดันอ้ยในศูนยก์บัอธิการ
ของศูนย ์น่ีเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมของคาทอลิกและเด็กๆของเรามีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้และท ากิจกรรม
ร่วมกนั 

On the 4th of September, our children attended holy mass on the occasion of pray rosary in the 
chapel at the center with our superior. This is a part of a catholic activity and our children are very happy 
to take part. 

                    
 

วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2562 นอ้งๆมีความสุขท่ีไดช่้วยกนัเตรียมสถานท่ีและอาหารวา่งของส าหรับผู ้
ท่ีมาช่วยงานในงานเดิน-วิง่การกุศล ท่ีทางศูนยจ์ะจดัข้ึนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กๆทุกคนท่ีอยูใ่นการ
ดูแลท่ีศูนย ์

On the 7th of September, all the teenagers were very happy to take parts in helping in preparing 
the running route and packing light meals for all the volunteers who are helping our “Run for Kids 4” the 
following day. 

             
 

 

วนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2562 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ไดจ้ดังานเดิน-วิง่การกุศล เพื่อน า
รายไดช่้วยเหลือเด็กก าพร้าท่ีไดรั้บผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และผูป่้วยเอดส์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เด็กๆและผูป่้วยในศูนย ์ ซ่ึงในงานเด็กๆของเราไดข้ึ้นแสดงบนเวทีเพื่อขอบคุณนกัวิง่ทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วน
ร่วมท่ีท าใหง้านในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และหวงัวา่ท่านจะกลบัมาช่วยเหลือพวกเราอีก แลว้พบกนั
ใหม่ปีหนา้ Run for Kids5 



On the 8th of September, our center organized a charity run named “Run for Kids 4” to raise 
money to help with all the activities for HIV children and patients. We organized this event to raise money 
to improving their quality of life. During the event, our children performed on the stage to give thanks to 
all the runners and kind people who helped in this event.  We hope that you will all be back to help us 
again next year. 

 

    
 

             
 

    
 

 



วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2562 นอ้งๆเยาวชนบา้นอินดีไดร่้วมเฉลิมฉลองงานวนัเกิดใหก้บันอ้งน็อท ซ่ึง
ปีน้ีมีอายคุรับ 13 ปี ขอใหน้อ้งมีความสุข ประสบความส าเร็จในการเรียนและชีวติต่อไป 

On the 9th of September, our teenagers at youth center celebrated a birthday party for Not, he is 13 
years old this year. We hope that he is happy, successful with his studies and life.  

          
 

 

วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2562  บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดใหก้บันอ้งเกรซท่ีมีอายคุรบ 13 ปี นอ้งเกรซ
เป็นเด็กท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีและชอบเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ สุขสันตว์นัเกิด เราขอใหน้อ้งมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 
กา้วหนา้ในการเรียนและประสบความส าเร็จในชีวิตต่อไป 

On the 10th of September, the children’s home organized a birthday party for Grace, she is 13 
years old. She is a friendly girl and likes to learn. Happy birthday Grace, we all wish you the very best of 
health, with your studies and success in life. 

 

               
 

 

วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2562 คุณนกและครอบครัว ไดม้าเล้ียงอาหารวา่ง ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ 
เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดนก ขอใหทุ้กท่านมีความสุขและมีสุขภาพท่ีแขง็แรงตลอดไป ขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน 



On the 15th of September, Khun Nok and her family provided a light meal for our children and 
patients on the occasion of her birthday. Thank you for all your kindness we all wish you the best of 
health and good luck for the future. 

 

          
 

วนัท่ี 16-17 กนัยายน พ.ศ. 2562 ช่วง 5 โมงเยน็ วนัท่ี 16 เด็กๆและนอ้งเยาวชนดีใจมากท่ีไดต้อ้นรับ
คุณปีเตอร์ แบรดล่ี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ Safe Child Thailand ท่ีไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีศูนยม์ากวา่สิบปี ใน
ระหวา่งนั้นท่านไดร่้วมรับประทานอาหารกบัเด็กๆของเรา พร้อมทั้งนอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนและเด็กท่ีบา้นเด็ก
ไดม้อบของท่ีระลึกท่ีนอ้งไดท้  าข้ึนมาจากฝีมือตนเอง วนัถดัมาในช่วงเชา้เราไดพ้าคุณปีเตอร์ แบรดล่ี เยีย่ม
ชมแผนกต่างๆในศูนย ์ซ่ึงท่านไดแ้นะน าเพื่อหาแนวทางสนบัสนุนในการพฒันาคุณภาพชีวติและเด็กท่ีอยูใ่น
การดูแลของศูนยต่์อไป 

On the 16th – 17th of September, at 5 pm, our children and all teenagers enjoyed welcoming Mr. 
Peter Bradley from England who is the CEO of “Safe Children Thailand” which has supported our center 
for over 10 years. He had dinner with our children after dinner he was presented with handicraft from the 
children’s home and our teenagers. Next day, we gave him a tour of the many departments of our center 
both for the children and the adults. Hopefully it will prompt ideas for helping us.  

 

             
 

 

วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2562 เด็กๆและพนกังานท่ีศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ร่วมใจ
สนบัสนุนส่ิงของอุปโภคบริโภค ซ่ึงคุณพ่อโจอ้ีของเราไดล้งพื้นท่ีไปช่วยเหลือพี่นอ้งผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมท่ี 
จ.อุบลราชธานี ถึงวนัท่ี 24 ซ่ึงกิจกรรมน้ีท าให้เด็กๆของเราไดรู้้จกัการช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับ



การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมต่อไป เราตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในคร้ัง 

On the 22nd of September, all the Children and members of Camillian social center Rayong 
packed consumer goods to help the people in the flooded area of Upon Ratchatani Province which is in the 
northeast of Thailand. Our director (Fr. Joey) went there to donate these useful items directly to the poor 
people, he returned on the September 24th. All this activity is a good life experience for our children. So a 
Big Thank you to all kind people who donate all the useful things to help the poor people in the flooded 
area. 

          
 

                
 

 

วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 บางโรงเรียนก็ปิดภาคเรียนหลงัจากน้องๆสอบกลางภาคเสร็จ ใน
ระหว่างปิดภาคเรียนน้ีน้องๆของเราช่วยกนัท าความสะอาดในทุกส่วนของบา้น และจะท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพฒันาทกัษะชีวติของเด็กๆต่อไป ทางเราจะเล่ากิจกรรมของนอ้งๆต่อไปในเดือนหนา้ 

On the 24th of September, some schools were close on completion of midterm exams. So now 
most of the teenagers are on holiday for a month. They are cleaning many parts of the youth center and 
will do many useful activities too improve their life skills.  We will let you know next month how they got 
on. 
 



          
 

          
 

 

วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 น้องๆเยาวชนบา้นอินด้ีไดไ้ปช่วยงานเก็บท าความสะอาดพื้นท่ีบา้น
สวนเอเดน หลงัจากท่ีช่างท างานท่ีสระน ้ าเสร็จแลว้ พร้อมทั้งเด็กๆท่ีบา้นเด็กไดไ้ปช่วยถอนหนา้และเรียนรู้
การท าการเกษตรเบ้ืองตน้ ซ่ึงการท าการเกษตรเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีสามารถพึงพาตนเองไดแ้ละสามารถลด
ค่าใชจ่้าย ช่วงเยน็ผูดู้แลไดใ้ชโ้อกาสน้ีจดังาน Family’s Day ส าหรับเด็กๆทั้งสองบา้น ซ่ึงนอ้งไดท้  ากิจกรรม
สนุกสนานร่วมกนัหลงัจากนั้นก็รับประทานอาหารกนั ซ่ึงบรรยากาศวนันั้นเป็นบรรยากาศท่ีอบอุ่นสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีส าหรับรุ่นพี่และรุ่นนอ้งทั้งสองบา้น 

On the 27th of September, our teenagers went to The Garden of Eden to help with the cleaning of 
the new fish pond area on completion of the engineers work. Our children at children’s home were also 
weeding the grass and learned a basic knowledge of agriculture. This is good self-sufficient activity and 
also save cost. In the evening, we organized a Family Day for all the children, they took part in many fun 
activities, after which they all had dinner together. The atmosphere on the day was very friendly and they 
did many activities too improve their relationship between the older children and young children under 
care of CSC Center. 
 



              
 

          
 

 

หลงัจากเด็กๆกลบัจากโรงเรียน เด็กๆก็สนุกสนานกบัการเล่นแบดมินตนัเพื่อดูแลร่างกายตวัเองให้
แขง็แรง ซ่ึงเด็กของเราสามารถจดัสรรเวลากบัหนา้ท่ีของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

After school every evening, our children enjoyed playing badminton to take care of their health. 
However they still have to manage their time to take care of their routine duties.  
 

              
 



          
 

 

ศูนยข์องเราไดจ้ดักิจกรรมศิลปะบ าบดัให้กบัเด็กท่ีบา้นเด็กและน้องๆเยาวชนสองคร้ังต่อเดือน ซ่ึง
น้องๆได้เรียนรู้ในทกัษะใหม่ๆ ซ่ึงเราไดดู้น้องๆของเราว่าน้องๆของเรามีการปรับอารมณ์ของตนเองให้
สมดุลดีข้ึนพร้อมทั้งมีจิตนาการท่ีดีเพื่อน ามาปรับใชก้บัชีวติของตนเองต่อไป 

Twice this month, our center has organized an Art Therapy Activity for both the children at the 
children’s home and The Independent Living Center where they learned new skill in Art.  We consider our 
children to have improved in controlling their emotions and have had new ideas in Art.
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