
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
August 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 August 2020. Our children had lots of activities to do with friends at 
the centre this month as well as other activities with their friends at school, the school activities are parts 
of their studies. This month, the teenagers at The Independent Living Center who attend secondary school 
had their school tests for their midterm. Before which they were very active revising their lesson and had 
to finish their school work before the test. Which they all competed on time. The younger ones were also 
revising their work after school but for them at this time there are no tests. We always try our best to 
impress on our kids to be diligent with their school work because of its importance to their future. And 
now they have to take care of their health because of covid-19. Thank you to all kindness for visiting and 
helping.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะสําหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจาํเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือนน้ีเด็กๆของเรามี
กิจกรรมหลายอยา่งทาํร่วมกนักบัเพื่อนท่ีศูนยแ์ละเพื่อนๆท่ีโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดท่ีโรงเรียนเป็นส่วน
หน่ึงในการเรียนของเด็กเรา และในเดือนน้ีนอ้งๆบา้นเยาวชนท่ีเรียนท่ีโรงเรียนมถัธยมศึกษามีสอบกลางภาค
เรียน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีน้องขะมกัเขมน้ในการเตรียมความพร้อมโดยการอ่านหนงัสือหรือทาํงานของตนเองท่ี
โรงเรียนให้เสร็จทนัเวลา ซ่ึงนอ้งๆของเราทาํเสร็จเรียบร้อยดี แมว้า่เด็กเล็กของเราจะไม่มีสอบแต่เด็กก็ขยนั
ทบทวนบทเรียนของตนเองเป็นอยา่งดี ซ่ึงเราทาํอยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้เด็กของเราตระหนกัถึงความ



ขยนัและเห็นความสาํคญัในการเรียนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตวัเด็กเองในอนาคต และในระหวา่งน้ีเด็กๆของ
เราก็ดูแลสุขภาพของตวัเองเป็นอยา่งดีในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด เราตอ้งขอขอบคุณท่ีทุก
ท่านไดม้าเยีย่มพร้อมทั้งช่วยเหลือศูนยม์าอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวนัเกิดของนอ้งอาย ซ่ึงเด็กทุกคนท่ีบา้นเด็กไดร่้วมร้องเพลงวนัเกิด
ใหก้บันอ้ง และนอ้งดีใจมากท่ีไดรั้บจกัยานเป็นของขวญัในวนัเกิด ขอใหน้อ้งมีความสุขและสุขภาพแขง็แรง 
 On the 2nd of August, was Eye’s birthday and our kids sang the birthday’s song for her. After 
which, she was very happy to receive a bicycle for her birthday’s gift. We hope that she is very happy and 
healthy.  
 

                

 

 วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทุกคนท่ีบา้นเยาวชนไดจ้ดังานวนัเกิดให้นอ้งทั้งสองคนร่วมกนัในวนัน้ี 
คือ นอ้งเจนและนอ้งมอน นอ้งทั้งสองคนมีความสุขมาก สุดทา้ยผูดู้และพร้อมทั้งนอ้งเยาวชนอวยพรให้นอ้ง
ทั้งสองมีความสุขและประสบความสาํเร็จในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา  
 On the 8th of August, all of us at the youth center organized the birthday party for Jen and Morn 
they were very happy. We hope that they will be happy, healthy and achieve all their objectives.      

        
 



 
 วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆจากบา้นเด็กไปช่วยกนัทาํปุ๋ยพร้อมทั้งปลูกตน้ไมต่้างท่ีสวนเอเดน 
เด็กๆสนุกสนานกบัการทาํการเกษตรร่วมกนั พร้อมทั้งไดเ้ก็บพืชผลการเกษตรท่ีสวนเอเดนมาทาํอาหารท่ี
บา้นเด็กอีกดว้ย 

On the 10th of August, our kids went to the Garden of Eden for lessons in making compost and 
after which they helped to plant many trees. Before they left, they gathered some vegetables to bring back 
to cook at the child care center. 

 

 
 

 

วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เด็กร่วมกนัทาํดอกมะลิเพื่อจะนาํไปไหวแ้ม่เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติใน
วนัท่ี12สิงหาคมน้ี เด็กๆตั้งใจทาํกนัอยา่งมากเพื่อจะใหส้วยท่ีสุดและนาํมาไหวแ้ม่ๆท่ีศูนย ์

On the 11th of August, our kids enjoyed making jasmine flowers from plastic to respect all the 
female staff on the occasion of National Mother’s Day the following day. At the time, our kids were 
happy to make them very beautiful to give to mothers.         
 

        

 

วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวนัแม่แห่งชาติ ศูนยไ์ดจ้ดังานสรรเสริญในพิธีกรรมสมาชิกศูนย์
ไดร่้วมกนัสดุดีถวายพระพรแด่พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง สมาชิกศูนยทุ์กคนขอใหท้่านมีอายยุนืยาวและมีพลานามยัท่ีแขง็แรง 



On the 12th of August, it was a Nation Mother’s Day. Our center organized a ceremony for our 
kids and staff to pay respect to a picture of her majesty Queen Sirikit. All of us here hope that she has a 
long life and good health.          

 
 

                       
 

 

วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สมาชิกศูนยข์อแสดงความเสียใจกบัการเสียชีวิตของคุณเดอรอเรสซ่ึง
เป็นผูมี้พระคุณกบัศูนยม์าหลายปี และขอขอบคุณท่ีคุณเอ็ด วิกเกอร์ ซ่ึงเป็นสามีของคุณเดอรอเรสไดร่้วม
บริจาคช่วยเหลือศูนยใ์นช่วงโควดิน้ี 

On the 14th of August, all of us at the center were so sad to hear of the passing of Khun Dolores 
who had spent many years helping our center. Her husband ED is a kind man and at this time he donated 
money to help with all the activities at the center during this time of covid-19. 



          
 

 

วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลงัอาหารเยน็ ผูดู้แลบา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดให้น้องตน้ซ่ึงมาอายุ
ครบ 9 ปี เราขอใหน้อ้งมีความสุขร่างกายแขง็แรงตลอดไป 

On the 15th of August, the caregivers at the child care center organized a birthday party after 
dinner for Ton and he is now 9 years old. We all hope that he is happy and healthy.                   

 
 

 

วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตอ้งขอขอบคุณคุณฟอร์เร้นซ์และบุคลากรท่ีโรงเรียนนานาชาติการ์
เด้นท์ บ้านฉางและกลุ่มนาวิกโยธินชาวสหรัฐอเมริกาโดยการประสานงานของคุณเออร์วินท่ีส่งเงินมา
สนบัสนุนในโครงการทุนการศึกษาเด็ก เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของเด็กๆท่ีอยูใ่นการดูท่ีศูนย ์ 

On the 17th of August, thank you to Mrs. Laurence Cabanne the Assistant Principal and the staff 
of the Garden International School, Eastern Seaboard. We also send a thank you to Mr, Erwin who made a 
donation to help with the education of our children. Mr. Erwin and his fellow Masons and Sailors from 
USS Ronald Reagan made this donation to benefit the future lives of our children.      

 



ช่วง 5 นาฬิกา วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สวนเอเดนประสบอุทกภยัอยา่งร้ายแรง ซ่ึงนํ้ าท่วมศูนย์
อยา่งรวดเร็วสูงถึง 1.20 เมตร ทาํให้ส่ิงของต่างๆในศูนยต์อ้งเสียหายทั้งหมดและอยใูตน้ํ้ า ระหวา่งนั้นเราได้
ยา้ยผูป่้วยในพีซียูท่ีสวนเอเดนมาพกัท่ีศูนยใ์หญ่เพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน ทุกท่านสามารถดูความ
เสียหายเพิ่มเติมจากเวบ็ไซตน้ี์ได ้

At 5 am of August 22nd our Garden of Eden suffered a devastating flood.  The water at the highest 
point of land reached 1.20 meters totally destroying all the electrical equipment, beds & bedding, plus 
most of their personal items. The patents in our PCU there had to be evacuated to the PCU at our main 
center. The total mess that was left behind can be seen on our webpage here: http://www.hiv-aids-
kids.org/event/G-OF-E-FLOOD-2020.html. 
 

     

 

ช่วงเชา้ของวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆพร้อมผูใ้หญ่ใจดีหลายท่านจากหลายสถานท่ีไดม้า
ช่วยทาํความสะอาดทุกพื้นท่ีท่ีสวนเอเดน และตอ้งขอขอบทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีสวนเอเดน
และคุณผูใ้หญ่ใจดีจากต่างประเทศท่ีร่วมบริจาคช่วยเหลือในสถานการณ์นํ้ าท่วมท่ีสวนเอเดนซ่ึงมีรายช่ือ
ดา้นล่างดงัต่อไปน้ี  

On the morning of August 23rd, the children, teenagers and many people from different places 
came to help clean many parts around the Garden of Eden.  Thank you to all the people who helped us at 
the Garden of Eden, many kind people from overseas sent donations, they are named below:  1. Mr. Tom 
Mulvey 2. Khun Carl and Ann 3. Mrs. Matha Mc Govern 4. Mrs. Loise Mc Daid 4. Mr. Norman and 
Steven 5. Mr. Paul Schaffhauser. 6. Mr. Michel Bohe. Ms. Rina from Switzerland.  
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วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  คุณหมวย พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ไดน้าํก๋วยเต๋ียว ไส้กรอก  
เฟรนฟราย และนํ้าด่ืมมาเล้ียงเป็นอาหารกลางวนัใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของ
ลูกสาว ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

On the 30th of August, Khun Mauy, and her family and her friends provided a lunch of Sausage 
and French fries on the occasion of Mauy’s daughter’s birthday. Thank you for your kindness.  
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