
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
April 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 April 2020. This month we have had the Thai New Year’s Day and 
also Songkran’s Day but unfortunately; our center couldn’t organize entertainment and water activity 
because of the covid 19 virus on account of the danger to our children that it may cause. The Thai 
Government cancelled Songkran festival for this year. Our children have stopped all activities outside 
because of safety. During this time of the covid 19 virus unfortunately there are very few visitors to bring 
Donation and provide activities for our children. During this time, our children have helped to plant many 
types of vegetables for the children’s home and main kitchen.  This is a good experience for our children 
and their life in the future.  Thank you to all the kind people, even they didn’t come to donate at the center 
but they still sent useful items for our children and patients. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิง่ เซนเตอร์ ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2563  ส าหรับเดือนน้ีมีวนัข้ึนปีใหม่
ของไทยและอยูใ่นช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์ แต่น่าเสียดายจริงๆศูนยไ์ม่สามารถจดักิจกรรมร่ืนเริงและเล่น
สาดน ้ ากนัไดเ้พราะอยู่ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีอนัตรายอย่างยิ่ง ทาง
รัฐบาลไดง้ดจดักิจกรรมรวมกลุ่มและยกเลิกเทศกาลวนัสงกรานต์ในปีน้ี ในระหวา่งน้ีสร้างผลกระทบให้กบั
ศูนยข์องเราคือ มีแขกผูใ้หญ่ใจดีท่ีมาเยี่ยมศูนยแ์ละน าส่ิงของมาบริจาคนอ้ย จึงท าให้เด็กๆของเราไดช่้วยกนั
ปลูกผกัหลายๆชนิดเพื่อน ามารับประทานท่ีครัวบา้นเด็กและครัวของศูนย ์ ซ่ึงเด็กๆรับไดป้ระโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมน้ีพร้อมทั้งน าไปเป็นทกัษะในการด าเนินชีวิตต่อไป ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านแมว้า่จะ
ไม่มาบริจาคท่ีศูนยแ์ต่ก็ยงัส่งของมาทางไปรษณียช่์วยเหลือเด็กๆและผูป่้วยท่ีน้ีดว้ยค่ะ  

 



 
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ต้องขอขอบคุณลอเรนซ์ คาบาเน่ รองผูอ้  านวยการและบุคคลากรท่ี

โรงเรียนนานาชาติการ์เดน้ท์ บา้นฉาง ไดบ้ริจาคเงินช่วยเหลือค่าชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆท่ี
ศูนยส์ าหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคมท่ีจะถึงน้ีตามประกาศของรัฐบาล ถ้าท่านใดสนใจท่ีจะ
ช่วยเหลือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของเด็กเรา สามารถโอนเงินเขา้มาสมทบท่ีบญัชีดา้นล่างน้ี 

 

 
On the 1st of April, Thank you to Mrs. Laurence Cabanne the Assistant Principal and staffs of the 

Garden International School, Eastern Seaboard, Thailand they donated money for helping with our student 
uniforms and other school’s equipment for next semester that now starts on the 1st of July this is the 
current information form Thai Government.  If you would like to donate to help improving our children’s 
life please make a transfer to our center’s account below. For payment this is our 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) 

Our center’s PayPal accounts is at: aidskids@hotmail.com 
If you have made a bank transfer already can you please send your slip attached to an 

Email at this address. csc-scholarship@hotmail.com 
“Our receipt can be used for tax deductions in Thailand” 

 



วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 แมว้่าเด็กๆของเราไม่ไดไ้ปโรงเรียนแต่เด็กๆของเราก็แบ่งเวลาในการ
เรียนรู้และท างานของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

On the 2nd of April, although our children and teenagers are having holiday now but they managed 
their time to study online and respond to their duties. 

 

         
 

 
 

 วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เด็ก 3 คนจากบา้นเด็ก คือ นอ้งกาน น้องโบ๊ทและนอ้งเจน เร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น
และพฤติกรรมเร่ิมเปล่ียนแปลงตามอายุของนอ้ง ก่อนยา้ยเด็กไปอยู่ท่ีบา้นยาวชนอินด้ี ทางบา้นเด็กไดย้า้ย
เด็กทั้ง 3 คนไปอยู่ท่ีบา้นเยาวชน คือ อินดิ เพนเดนท์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ ทางผูดู้แลของเราตอ้งประเมินความ
พร้อมในตวัของเด็กแต่ละคนอยา่งรอบคอบ ตอนน้ีนอ้งทั้งสามมีความสุขท่ีอยูก่บัเพื่อนท่ีบา้นเยาวชนดี 
 On the 3rd of April, 3 children of Child Care Home who are Kan, Boat and Jen are beginning their 
teenager life at the Independent Living Center. Our caregivers have to consider carefully before we will 
move each child to stay at the Independent’s Home. They are very happy to live with other friends at 
Independent’s Home. 
 

        
 

 

 วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เด็กๆของเราดูแลความสะอาด ห้องนอนตวัเองพร้อมทั้งท าความสะอาด
รอบศูนยซ่ึ์งเป็นการช่วยลดการระบาดของเช้ือไวรัสในคร้ังน้ีดว้ย และทางศูนยไ์ดมี้จดัคดักรองท่ีหนา้ประตู 
โดยการตรวจวดัอุณหภูมิ ให้ผูท่ี้เขา้มาศูนยล์า้งมือดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคและใส่หนา้กากอนามยัก่อนเขา้มาใน
ศูนย ์



 On the 5th of April, our children at Child Care Home cleaned their bedrooms and many areas 
around the center for safety from the covid 19 virus. Our center has screening procedure at the gate for 
checking temperature, visitors must clean theirs hands and also wear the mask before entering the center. 
 

                     
 

 

 วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2563 น้องเยาวชนได้ท าความสะอาด พร้อมตกแต่งตน้ไมร้อบๆบา้น และน า
ผลไมท่ี้อยูใ่นบา้นเยาวชนอินด้ี เช่น มะม่วงและฝร่ัง พร้อมทั้งท าขนมหลายๆอยา่งมาจ าหน่ายท่ีศูนยอี์กดว้ย 
นอ้งๆไดเ้รียนรู้ทกัษาท่ีมีประโยชน์ต่างๆจากการท ากิจกรรมน้ี 
 On the 6th of April, the teenagers helped to clean the center, cut the branch from trees and after 
which they took fruit (mango and guava) that they planted and Thai dessert to sell to the staffs at the CSC. 
Our main center they learn many useful life skills with these activities. 
 

   
 

 

 วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เด็กๆของเราไดเ้ร่ิมฝึกการจดัยาดว้ยตนเองโดยการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจาก
ผูดู้แลท่ีศูนย ์หลงัจากท่ีเด็กจดัยาเสร็จผูดู้แลจะท าการตรวจเช็คความถูกตอ้ง เราตอ้งการให้เด็กๆไดรู้้จกัการ
ดูแลตวัเองเร่ืองยาท่ีตนเองรับประทาน เด็กๆท าไดดี้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 On the 7th of April, our children were beginning to practice managing their own ARV Treatment by 
themselves with the caregivers very keeping close eyes on this activity. We need to teach our children to 
know how to manage their own medical treatment step by step. 



      
 

 

 วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ช่วงเชา้เด็กๆมีความสุขมากท่ีไดเ้ก็บผกัท่ีตนเองไดป้ลูกมาประกอบอาหาร
ท่ีบา้นเด็กพร้อมทั้งไดแ้บ่งใหก้บัหอ้งครัวเพื่อประกอบอาหารให้กบัสมาชิกไดรั้บประทาน การท ากิจกรรมน้ี
จุดส าคญัคือเด็กๆไดฝึ้กปฏิบติัการปลูกผกั ซ่ึงเด็กภูมิใจกบัความสามารถของตนเองอยา่งมาก ช่วงบ่ายเด็กได้
ฝึกการท าขนมหวานกับผูดู้แลและเด็กช่ืนชอบท่ีได้ฝึกท าขนมหวานซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวติของเด็กๆในอนาคตต่อไป 
 On the morning the 8th of April, our children were very happy to harvest the vegetable that they had 
planted. They took the harvest for cooking at the Child Care Center and main kitchen in the center. This is 
a good activity and they were all so proud of their achievement. That afternoon, our children were 
practicing how to cook Thai dessert with our caregivers and which they all enjoyed. 
 

                      
 
 

 

สองวนัถดัมาหลงัจากท่ีเด็กๆเก็บเก่ียวผกัในแปลงของตนเอง เด็กๆก็เร่ิมปลูกใหม่ผกัหลายชนิดในฟาร์มเล็ก
ท่ีศูนย ์
 Over the next 2 days, after our children harvested the vegetables, they were beginning to replant for 
the next harvest.  
 

           



 

                     
   

 วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 คุณนอร์แมนและคุณสตีฟผูใ้หญ่ใจดีสองท่านจาก เมืองโบลตนัและเมือง
แมนเชสเตอร์ท่ีประเทศองักฤษ ซ่ึงท่านทั้งสองไดส้นบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของศูนยห์ลายๆอยา่ง โดยใน
วนัน้ีท่านทั้งสองไดบ้ริจาคเงินเพื่อซ้ือน ้ ายาคลอรีนเพื่อใส่ในสระว่ายท่ีคุณนอร์แมนไดส้ร้างให้กบัเด็กมา
มากกวา่ 15 ปี ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของท่านทั้งสองเป็นอยา่งยิง่ 
 On the 17th of April, Mr. Norman and Steve from Bolton and Manchester, England who are very 
kind people that they are always helping with many different activities at the center. On this day, they 
donated chlorine for the swimming pool that Mr. Norman constructed over 15 years ago. Thank you to 
both of you for your kindness. 

          
 

 

 วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2563 นอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนไดร่้วมกนัเฉลิมฉลองงานวนัเกิดให้กบันอ้งทั้งสาม
คน คือ นอ้งกาน นอ้งปูนาและนอ้งโบท๊ ท่ีเกิดในเดือนน้ีและนอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนไดช่้วยกนัท าเคก้ให้กบันอ้ง
ทั้ง 3 คน ขอใหน้อ้งทั้งสามคนมีความสุข ร่างกายแขง็แรง และคิดส่ิงใดใหส้มดงัปรารถนา 
 On the 20th of April, all the teenagers participated in celebrating the birthday for Kan, Puna and 
Boat and they also made the cakes for three friends who were all born on this month. We wish that they 
are happy, in good health and achieve all their goals. 
 

              
 



วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2563  สมาชิกศูนยต์อ้งขอขอบคุณคุณแพทและเพื่อนๆจากบริษทั เอดบัเบิ้ลยู
บิส จ ากดั  และ บริษทั เอดบัเบิ้ลยโูคด้ จ  ากดั ไดน้ าขา้วมนัหมูกรอบและหมูแดง พร้อมทั้งขนมมาให้เด็กและ
ผูป่้วยรับประทานอยา่งเอร็ดอร่อย 

On the 26th of April, all members of center would like to say thank you to Khun Path and her 
friends from AW (THAILAND) CO.,LTD and Aw Code Co. LTD. They brought 120 boxes of barbecued 
red pork in sauce with rice and also snack for our children and patients here. 

 

    
 
 

 

 วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เดือนน้ีเป็นช่วงฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในปี ถึงแม้น้องๆบา้น
เยาวชนของเราจะไม่มีสระว่ายน ้ าแต่น้องๆก็คลายร้อนโดยการเล่นน ้ าในอ่างน ้ าใหญ่เพื่อคลายร้อน แต่ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดไดน้อ้งๆตอ้งการหยดุการระบาดของเช้ือไวรัสโควิดในช่วงน้ีคือ อยูบ่า้น หยดุเช้ือ เพื่อชาติ 
 On the 27th of April, this month is a summer season and highest temperature of the year. Our 
teenagers enjoyed playing with water in a big plastic bucket to cool off they haven’t a swimming pool at 
the Independent’s Home. The important point, they need to stay at home during of covid 19 for social 
distancing. 
 

    
 

 

 วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 บา้นเด็กไดรั้บเด็กใหม่สองคนเขา้มาอยูใ่นการดูแล คือ นอ้งเฮงและนอ้ง
ฮอร์น คุณพ่อของน้องทั้งสองติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ติดเช้ือและตาบอดสนิทแต่น้องทั้งสองคนไม่ติดเช้ือเอช
ไอวี/เอดส์ ศูนยข์องเราไดรั้บครอบครัวน้ีเขา้มาอยู่ในการดูแลหลงัจากแม่ของเด็กทั้งสองเสียชีวิตลง ซ่ึงเรา
ประเมินแลว้วา่คุณพอ่ของนอ้งทั้งสองไม่สามารถดูแลเด็กทั้งสองคนน้ีได ้ทางศูนยข์องเราจึงเขา้ไปช่วยเหลือ
ครอบครัวน้ีอยา่งเร่งด่วน เราไดพ้าคุณพ่อของนอ้งมาดูแลท่ีพีซียใูนศูนยข์องเรา ถา้คุณตอ้งการท่ีจะช่วยหรือ
หรือสนบัสนุนเด็กทั้งสองคนน้ีโปรดแจง้มายงัอีเมลด์า้นล่างน้ี csc-scholarship@hotmail.com 

mailto:csc-scholarship@hotmail.com


On the 29th of April, the Child Care Home welcomed 2 new children to our center, their father is 
HIV positive and he is also blind but the children are HIV Negative. Our center received this family after 
their mother passed away.  We considered that the father cannot take care of his children. Now the father 
is in our PCU and the children are happy in our Child Care Center. If you would like to help us care for 
these children to improve their life please you contact me this email: csc-scholarship@hotmail.com 

 

                            

                            Heng       Horn 
 

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

Tel 038 - 685480 Fax 038 – 687480 
English Coordinator 0835898071 

E-mail: csc-scholarship@hotmail.com 
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