
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
June 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 June 2020. The situation over the covid-19 virus has not yet finished 
but the schools are to reopen on the 1st of July with a list of safety precautions. During this month, our 
children have studied online over the internet and have done exercises that the schools have provided for 
studying online. This month, there have been very few visitors to our center and the donations of useful 
items for the children and patients have been very low. This is despite our checks of temperature and hand 
washing facilities at the gate before anybody is allowed to enter the center. So please be reassured that our 
center is Covid 19 free and all visitors are welcome as always. 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเดก็และบา้น
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตอนน้ีสถานการณ์ 
โควิดยงัไม่ลดการระบาดแต่โรงเรียนของเดก็ๆตอ้งกลบัมาเปิดภาคเรียนเป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคม ซ่ึงโรงเรียนเนน้ความ
ปลอดภยัแก่สุขภาพเดก็นกัเรียนทุกคน ซ่ึงระหวา่งน้ีเดก็ๆของเราตอ้งเรียนหนงัสือออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตและท า
แบบฝึกหดัท่ีทางโรงเรียนใหม้าระหวา่งการเรียนออนไลน์ ในเดือนน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีเขา้มาเยี่ยมไม่มากและบริจาค
ส่ิงของใหก้บัเด็กๆและผูป่้วยท่ีศูนย ์ ซ่ึงทางศูนยข์องเรามีมาตรการในการตรวจเช็คหนา้ประตูก่อนและใหทุ้กท่าน
ลา้งมือก่อนเขา้มาเยี่ยมศูนย ์ ดงันั้นโปรดมัน่วา่ศูนยเ์รานั้นปราศจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และศูนยเ์รายินดีตอ้นรับ
ผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน 

 
 



วนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เด็กๆท่ีศูนยมี์ความสุขมากท่ีไดรั้บประทานอาหารท่ีช่ืนชอบคือขา้วมนัไก่ 
จากการสนบัสนุนจากคุณมิ้นและเพื่อนๆ พร้อมทั้งอีกหลายกลุ่มไดน้ าขนมหลายชนิดมาร่วมบริจาคดว้ย 
ตอ้งขอขอบคุณกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีท่ีน าอาหารและขนมมามอบใหก้บัเด็กๆครับ 
 On the 6th of June, our children were very happy to enjoy one of their favorite foods (chicken & 
rice) with support from Khun Mint and her friends. At the same time, other groups of kind people also 
supplied many different kinds of snacks for us. Thank you for your kindness in supplying the nice food 
and snacks. 
 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เด็กๆท่ีศูนยมี์ความภาคภูมิใจมากท่ีได้รับประทานพืชผกัไร้สารพิษท่ี
ตนเองปลูกภายในรอบบริเวณศูนย ์ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชและเงิน
ส าหรับค่าใชจ่้ายในเร่ืองการเกษตรของเด็กๆ ส่ิงท่ีเด็กๆไดจ้ากกิจกรรมน้ีคือไดเ้ห็นคุณค่าจากส่ิงท่ีตนเองลง
มือท าและไดรั้บประทานผกัท่ีตนเองปลูก 

On the 8th of June, our kids were very proud to eat the organic vegetable produce in their own 
gardens here at the center. Thank you to all the kind people who donated the many vegetable seeds and 
money for our children’s Agricultural Project.  What our kids get from this activity is to see the value 
from this project and learning what it takes to actually grown the food that they eat. 



                     
 
 

 

 วนัท่ี 10 มิถุนายนพ.ศ. 2563 เด็กๆบา้นเด็กและน้องๆเยาวชนบา้นอินด้ีได้ไปเลือกซ้ือชุดนักเรียน
พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนส าหรับการเรียนในภาคเรียนใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กๆต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณอยา่งมากท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างอนาคต
ใหก้บัเด็กๆท่ีอยูใ่นการดูแลของเรา 
 On the 10th of June, our kids and teenagers went to buy their student uniforms and other school 
equipment in preparation for the new semester these are very value tools for developing their quality of 
life. Thank you very much for being parts of this project for our children. 
 

       
 

       
 

 
 

 



วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เด็กทั้งสองบา้นของเราไดต้ั้งใจเรียนออนไลน์กนัอยา่งขยนัขนัแข็ง โดย
เด็กๆใชอุ้ปกรณ์ไอทีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีทุกท่าน เราตอ้งขอขอบคุณท่ีทุกท่านเป็นสูงท่ีได้
ช่วยร่วมกนัพฒันาคุณภาพในเร่ืองการศึกษาของเด็กๆเพื่อการด าเนินชีวติของเด็กๆต่อไปในอนาคต 

On the 11th of June, our children from our 2 homes were diligently studying online. At the time, 
they use IT equipment which were supported by many kind people. We give you our sincere thanks for 
helping to improve the quality of education for our children to help their life in the future. 
 

        
 

 

 วนัท่ี 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เด็กท่ีบา้นเด็กและน้องๆบา้นเยาวชนบางคนได้ไปช่วยกนัเก็บ
ผลไมห้ลากหลายชนิดท่ีจงัหวดัจนัทบุรีโดยการสนบัสนุนจากเจา้ของสวนคือ ลุงคม ซ่ึงน้องๆสนุกสนาน
และเอร็ดอร่อยในการรับประทานผลไมใ้นระหวา่งการเก็บเก่ียว ตอ้งขอขอบคุณลุงคมท่ีท่านไดส้นบัสนุน
เด็กๆท่ีอยูภ่ายใตศู้นยต์ลอดหลายปีท่ีผา่น 
 On the 11-12th of June, some of kids and teenagers went to harvest many types of fruit in 
Chanthaburi Province at The Lungkom Garden. They enjoyed eating a lot of fruit during harvest. Thank 
you to The Lungkom Garden who has supported us for many years. 

       
 

 

ช่วงของเชา้วนัท่ี  13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เด็กของเขามีโอกาสดีไดเ้รียนรู้และฝึกท าปุ๋ยหมกักบัพี่ๆผู ้
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการเกษตรจากบริษทั เอชเอ็มซี ส่ิงส าคญัเด็กๆสามารถท าปุ๋ยหมกัใชเ้องในอนาคต 
ตอ้งขอขอบคุณพี่ๆผูใ้หญ่ใจดีท่ีมาสอนเด็กๆในท าปุ๋ยหมกัในวนัน้ี 



On the morning of the 13th of June, our kids at the Child Care Center had the opportunity to learn and 
practice how to make compost with the staff from The HMC Company who are agricultural experts. The 
point, our kids can use this knowledge in their future lives. Thank you for teaching us how to make 
compost. 

            
 

 
 

 วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเวลาท่ีเด็กๆท่ีศูนยต์อ้งรับวคัซีนเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ ตอ้งขอขอบคุณ
บุคลากรท่ีโรงพยาบาลไดม้าฉีดวคัซีนใหก้บัสมาชิกศูนยข์องเราทุกคน ขอขอบคุณมากครับ 
 On the 14th of June, it was time for a vaccine jab to ward of many different diseases.  Thank you to 
the staff from the Hospital who came to carry out these injections at the center today. 
 

       
 

   

 วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นอ้งๆเยาวชนช่วยกนัท าความสะอาดห้องต่างๆภายในตึกท่ีตนเองอาศยั
อยูเ่พื่อความสะอาดถูกหลกัอนามยัซ่ึงเป็นส่ิงทีส าคญัในช่วงฤดูฝนน้ี 
 On the 15th of June, teenagers helped to clean different rooms in The Independent’s Living Center 
building in the name of hygiene, which is very important during our wet season. 



       
 

 
 

 

 วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เด็กๆบา้นเด็กช่ืนชอบในการท าการเกษตรถึงแมว้่าจะมีพื้นท่ีในการท า
การเกษตรน้อยก็ตาม แต่เด็กๆก็มีความคิดท่ีดีคือการปลูกผกัในตน้ไม้ไผ่ซ่ึงตน้ไผ่เราก็ได้มาไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเพราะเราน าวตัถุดิบธรรมชาติมาจากบา้นสวนเอเดน 
 On the 16th of June, Our children at The Camillian Social Center Rayong enjoyed working in our 
very small area of farm land. But the children have a good idea to plant vegetable in split bamboo trees, 
which come free of charge because it grows in our Garden of Eden.  
 

         
 

      
 

 

 วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2563 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ส าหรับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ท่ีไดม้อบ
ความกรุณามาฉีดยงุใหเ้เก่ศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพื่อลดความเส่ียงเเละป้องกนัเด็กเเละ
ผูป่้วย รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี จากโรคต่างๆท่ีอนัเกิดมาจากยงุ เราขอพระอวยพรท่าน เจา้หนา้ท่ี ทางเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ประสบความส าเร็จในชีวติเเละมีความสุขตลอดไปค่ะ 



 On the 18th of June, we say thank you very much to Mapthaphut Municipality that has kindly 
given mosquito repellent around The Camillian Social Center Rayng to reduce the risk and protect our 
children and patients including our staff from various disease caused by mosquitoes. We bless all the staff 
in Mapthaphut Municipality and hope that they are successful in their life and happy. 

        
 

 

 

 วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2563 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รับบริจาคพนัธ์ุตน้ไผ่จาก
ผูใ้หญ่ใจดีและนอ้งๆจากบา้นอินดิ เพนนเดน้ทไ์ดน้ าตน้ไผ่เหล่าน้ีไปปลูกท่ีพื้นท่ีสวนเอเดน เราสามารถใช้
ผลผลิตจากตน้ไผ่เหล่าน้ีไดห้ลายอย่าง เช่น น าหน่อไปรับประทานและน าล าตน้ของไผ่ไปใช้ประโยชน์
หลายๆดา้นอีกดว้ย 
 On the 19th of June, The Camillian Social Center Rayong received a donation of bamboo species 
from kind people after which our teenagers planted these bamboo trees on land at The Garden of Eden. 
We can use this produce for many things, such as eating the shoots and using bamboo stalks for many 
other uses as well. 

        
 

 

วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เด็กๆซกัชุดนกัเรียนเพื่อเตรียมตวัส าหรับการเรียนในภาคเรียนใหม่ท่ี
โรงเรียน ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีไดส้นบัสนุนช่วยเหลือในโครงการน้ี และช่วงเยน็ผูอ้  านวยการ
ไดพ้านอ้งๆจากบา้นอินดิเพนเดน้ทไ์ปเล่นฟุตบอลเพื่อออกก าลงักายท่ีสนามฟุตบอลท่ีบา้นฉาง 



 On the 24th of June, our kids washed their school's uniform in preparation for the new semester. 
We give thanks to all the kind people who donated money for this Project.  At evening, our director took 
our teenagers to play football at Banchang Stadium for exercising. 

   
 

 
 

 

วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูดู้แลบ้านเด็กได้จดังานวนัเกิดให้กับน้อง พลอยและน้องหลอด 
เพื่อนๆร่วมกนัร้องเพลงอวยพรวนัเกิดใหน้อ้งทั้งสองคน เราขอใหน้อ้งทั้งสองคนมีความสุข ร่างกายแข็งแรง 
ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองต่อไป 

On the 29th of June, the caregivers in the Child Care Home organized the birthday party for Ploy 
and Lod. At the time their friends participated in singing happy birthday for them.  All of us here wish that 
they are happy, healthy and diligent with studying for the future. 

     
    Ploy           Lod 
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