
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
July 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 July 2020. This month, our children were very happy to return to 
school with their friends. During their studies, the teachers and caregivers are very strict to prevent covid-
19. Moreover, they wear masks at school and also at the center. At the present, the visitors are becoming a 
little more frequent because the situation of covid-19 in Thailand is under control. They are a little more 
frequent in visiting our center and donating useful items for our children and patients. All of us here 
would like to give you all our sincere thanks for helping our center during this very difficult time.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและบา้น
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือนน้ีเดก็ๆของเรามีความสุขมากท่ีได้
กลบัไปเรียนร่วมกบัเพ่ือนๆ โดยผูดู้แลและครูท่ีโรงเรียนเน้นความปลอดภยัจากโควิดแก่เด็กๆโดยให้เด็กๆใส่
หนา้กากเวลาไปโรงเรียนและขณะอยู่ท่ีศูนย ์และผูใ้หญ่ใจดีก็เร่ิมออกจากบา้นมากข้ึนและเร่ิมเขา้มาท่ีศูนยม์ากข้ึน
เพราะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยสามารถอยู่ในการควบคุม พร้อมทั้งน าเคร่ืองอุปภคบริโภคมาบริจาคแก่
เด็กๆและผูป่้วย  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียื่นมือเขา้มาช่วยเหลือในสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโควิดในช่วงท่ี
ยากล าบากในขณะน้ี 
 
 



ท่ีประเทศไทยของเรามี 3 ฤดู ร้อนมาก, ร้อน และร้อนช้ืน ซ่ึงตอนน้ีท่ีประเทศไทยของเราอยูใ่นช่วง
ร้อนและช้ืน หรือฤดูฝน ระหวา่งน้ีท่ีผ่านมามีพายุฤดูร้อนซ่ึงท าให้หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีบา้นเยาวชน อินดิ เพ
นเคนทร์ ได้รับความเสียหาย ซ่ึงท าให้ไฟฟ้าดบัไปทั้งตึกท่ีบา้นเยาวชนอินด้ีเพราะว่าไม่มีหมอ้แปลงให้
พลงังานไฟฟ้า เราตอ้งขอขอบคุณสองผูส้นบัสนุนช่วยเหลือศูนยม์าอยา่งยาวนานคือคุณ รอน สมอล และคุณ 
จอห์น มาร์โค และท่านไดช่้วยเหลือค่าใชจ่้ายในการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าตวัใหม่ให้กบับา้นเยาวชนของเรา
ดว้ย 
 In Thailand we have three seasons Hot, Very Hot and Hot & Wet. Right now, we are in the Hot & 
Wet season known as The Rainy Season. During a recent heavy electrical storm, the Transformer at our 
Independent Living Center for our Teenagers was damaged. This left the whole building without any 
electrical power. Thanks to the ongoing generosity of two of our long-time benefactors, Mr. Ron Small 
and Mr. John Macur a new transformer has been installed.   

       
 

 
 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวนัเปิดเทอมวนัแรกของเด็ก ซ่ึงปีน้ีโรงเรียนเปิดเรียนช้ากว่าปกติ 
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือโควดิสู่นกัเรียน 
 The 1st of July was a first day of the new semester for our children. The school reopened much later 
than a normal year because they needed to be safe from covid-19 for all the students. 
 

       

 



 วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆท่ีบา้นเด็กไดฝึ้กการท าอาหารร่วมกนั ส่วนนอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนได้
ท าความสะอาดสถานท่ีตนเองไดพ้กัอาศยั ซ่ึงการท่ีเด็กๆไดเ้รียนรู้การพฒันาทกัษะชีวิตของตนเองเป็นส่ิงท่ีดี
ส าหรับตวัเด็กๆทุกคนในอนาคต 
 On the 4th of July, it was cooking lessons at home and all and the teenagers helped clean around the 
Independent Living Center’s buildings where they live. This is good skill of living life in the future for our 
children with their improving. 
 

           
 

          
 

 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งเด็กๆไดฝึ้กการลงมือท าการเกษตรอยา่งสนใจในสวนเกษตรในศูนย ์พร้อม
ทั้งมีความภาคภูมิเป็นอย่างยิ่งท่ีไดรั้บประทานผกัท่ีตนเองปลูก การเกษตรถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใน
ครอบครัวพร้อมการท างานในสวนเกษตรน้ีจะเป็นทกัษะชีวิตท่ีส าคญักบัเด็กๆเม่ือได้กลบัไปใช้ชีวิตของ
ตนเองในสังคม 

On the 5th of July, our kids enjoyed the very interesting work in our small farm at the center and 
they are very proud to eat the produce that was harvested. Agriculture is a sufficiency economy for the 
family, and our kids also learn many skills this is a useful experience for when they live with other people 
in society.   

 



          
 

                      
 

 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 น้องเยาวชนบา้นอินด้ีไดไ้ปท่ีสวนเอเดน วนัน้ีนอ้งๆไดช่้วยกนัปลูกตน้กลว้ย
และช่วยงานท่ีสวนเอเดนอย่างเต็มความสามารถ ซ่ึงศูนย์เอเดนน้ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการเกษตรท่ีดี
ส าหรับเด็กๆท่ีอยูใ่นการดูแลท่ีศูนย ์

On the 6th of July, our teenagers went to plant banana trees at our Garden of Eden and they helped 
many works about agriculture with their full doing.  The Garden of Eden is good learning agriculture 
center for our children. 

 

             
 

 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนไดร่้วมกนัจดังานวนัเกิดใหก้บันอ้งออ้และนอ้งเมย์
พร้อมกนัในวนัน้ี นอ้งทั้งสองคนมีความสุขมากพร้อมทั้งเอร็ดอร่อยกบัเคก้ท่ีท ามาจากฝีมือของนอ้งท่ีอินดี
ทุกคน 

On the 8th of July, our teenagers organized a birthday party for Oo and May. Afterwards they 
were very happy to eat the homemade birthday cake. 
 



            
     

 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เด็กท่ีศูนยไ์ดท้  าความสะอาดห้องต่างๆและชั้นดาดฟ้าท่ีตึกเด็กผูห้ญิง 
ซ่ึงสถานท่ีน้ีเด็กๆใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นสถานท่ีในการซกัผา้ ซ่ึงสถานท่ีน้ีดูสะอาดและถูกสุขอนามยัท่ีดี 

On the 12th of July, our kids helped to clean their rooms in the Girl’s building and the upper floor 
that is used as a laundry room. In these times it is all about hygiene. 

             
 

 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆบา้นเด็กไดร่้วมกนัฉลองวนัเกิดให้กบันอ้งขวญั ซ่ึงนอ้งขวญัมี
ความสุขมาท่ีไดท้านเคก้และระหวา่งนั้นเด็กๆไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสนุกสนาน ขอให้นอ้งมีร่างกายท่ี
แขง็แรงและประสบความส าเร็จในการเรียน 

On the 13th of July, our kids cerebrated the birthday of Kwan. At this time, she was very happy to 
have cake and enjoyed doing fun activities with her friends. We all hope that she remains fit and healthy 
and continues to progress with her studies. 

 

        
 



 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วนัน้ีเด็กๆของเม่ือมีเวลาว่าง เด็กๆก็ช่ืนชอบในการวาดรูปหลัง
จากนั้นก็ดูรายกายต่างๆในโทรทศัน์เพื่อพฒันาดา้น สมาธิ สติปัญญาและดา้นอารมณ์ ตอ้งขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีร่วมกนัช่วยเหลือในการพฒันาศกัยภาพแก่เด็กๆเพื่อชีวติท่ีดีต่อไปในอนาคต 

On the 18th of July, our kids enjoyed some free time, they preferred drawing pictures and 
afterwards they watched many programs on TV which helps them to develop their meditations, phycology 
and emotion. Thank you to all kind people for helping to develop our children’s potential for their future. 

                     
 

          
 

 

วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บุคลากรและเด็กๆท่ีศูนยข์องเรามีโอกาสท่ีดีท่ีไดเ้รียนรู้ศิลปะบ าบดั
กบัผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงท าให้เด็กๆเพลิดเพลิน มีความคิดริเร่ิม และการควบคุมในดา้นอารมณ์ซ่ึงส่ิงท่ี
ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

On the 24th of July, our kids here had the opportunity to learn in an Art Therapy Class with an 
expert trainer. Our kids enjoy, creative and control of emotion from this activity, which they can use for 
their life in the future. 

       



วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณชยัธนพทัร์ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารเยน็ท่ี
แสนอร่อย เน่ืองในวนัเกิด ให้กบัเด็กๆและผูป่้วยฯ ท่ีอยู่ในความดูแลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 
ระยอง ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่าน 

On the 25th of July, Khun Chainaput, and his family, plus friends provided a nice dinner for our 
children and patients at the center. Thank you for your kindness. 

 

    
 

 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลท่ี 10 สมเด็จพระเจา้อยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลังเสร็จส้ินพิธีกรรมเด็กท่ีบ้านเด็กและน้องเยาวชนได้ไปท า
การเกษตรท่ีบา้นสวนเอเดนซ่ึงเป็นสถานท่ีฟ้ืนฟูผูป่้วยและเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นกรเกษตรส าหรับเด็กของ
เราและยนิดีตอ้นรับแขกทุกท่าน 

On the 28th of July was Maha Vajiralongkorn Bodindradebaya Varangkun King’s birthday (King 
Rama X). After we finished ceremony, our kids and teenagers went to work at the farm in the Garden of 
Eden which is our rehabilitation center for the patients at our center and we also welcome all visitors. 

          
 

                     



 

          
 

 

เราตอ้งขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีช่วยเหลือยืน่โอกาสท่ีดีใหเ้ด็กๆของเราไดพ้ฒันาคุณภาพชีวติ 
We would like to give you sincere thanks for giving our children the opportunity to develop a good quality 
of life. 
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