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Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
June 2021 

Dear Friends and Supporters, 
Here we are once again with a Newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and The 

Independent Living Center (IDP) for June 2021. At this time the situation regarding covid is becoming worse by 
the day. Despite this many kind people have been dropping their donation at our main gate. While all of our 
patients and staff have been working to eliminate unnecessary expenditure.  Our Children have remained inside 
the center with the schools remaining closed. They study online during these times. There are no visitors allowed 
to enter the center. All of us here offer our great thanks for donations both domestic and those from overseas 
during these very hard times. 

 

     
 

 

 



วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เด็กของเราทั้งสองบา้นกลบัมาเรียนออนไลน์เพราะโรงเรียนตอ้งปิดการเรียน
การสอนตามค าส่ังของรัฐบาล โรงเรียนจะกลบัมาเปิดไดอ้ีกคร้ังจนกว่าจะปลอดภยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด ดงันั้นผูดู้แลของเราตอ้งกลบัมาเป็นครูอีกครัง 

On the 1st of June, our children from both homes resumed learning online. All the schools will remain 
closed by order of the Thai Government until they think it is safe to reopen them again. So the caregivers are 
again acting as their teachers. 

 
 
 

 

วนัที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เด็กมีความสุขมากที่ได้เรียนรู้การท าการเกษตรและเด็กๆสามารถใช้ทกัษะที่
เป็นประโยชน์เหล่าน้ีส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคตต่อไป 

On the 2nd of June, our kids were very happy to be learning on the farm about agriculture. After that they 
can bring these useful skills for their living life in the future.   

 
 

 

วนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เด็กๆของเราเอร็ดอร่อยในการรับประทานขนมหวานหลงัอาหารเที่ยงจากการ
สนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดี หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็ไดเ้รียนอนนไลน์ เราตอ้งขอขอบคุณท่าน
ผูใ้หญ่ใจดีที่ไดน้ าขนมมาให้เด็กๆของเราไดรั้บประทาน 

On the 3rd of June, our kids were very happy to receive delicious sweets after lunch, these were donated 
by a kind lady. After which they studied online and took an exam from school. Thank you for the nice sweets for 
our kids. 

                  
 
 



วนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เด็กๆที่บ้านเด็กร่วมกันเฉลิมฉลองวนัเกิดมห้กับน้องพลอย น้องพลอยมี
ความสุขที่ได้เป่าเทียนวนัเกิดและดีใจที่ไดรั้บของขวญัวนัเกิด เราทุกคนที่ศูนย์ขอให้น้องมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

On the 10th of June, our kids in The Child Care Center participated in a birthday party for Ploy. She was 
very happy to blow out the candles on her cake and enjoyed receiving a birthday gift. All of us in the center wish 
her to be happy and successful with her studies.  

 

       
 
 
 
 

 

วนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Positive Discipline Training for orphans at Camillian Rayong: การฝึกวินัย
เชิงบวกส าหรับเด็กๆ บา้นคามิลเลียนระยอง การฝึกวินัยเชิงบวก + EF training คือกระบวรการที่คามิลเลียนระยอง
ของเราให้ความส าคญัเป็นอยา่งย่ิง เพราะถือเป็นเคร่ืองมือจ าเป็นที่ขาดเสียมิได ้ส าหรับการดูแลและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้กบับรรดาลูกๆ ของเรา 40 กว่าชีวิต เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัยเชิกบวกให้กบัพวกเขาและเพื่อช่วยพวกเขามี
ต้นทุนชีวิตที่ดี สามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ เป่ียมด้วยศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ ้มชีวิตที่เข้มแข็ง และ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีและมีความสุข โดยเราเช่ือว่าการปลูกฝังและสร้างวินัยเชิงบวกให้กบั
พวกเขาในวนัน้ี จะช่วยส่งผลให้พวกเขามีตน้ทุนชีวิตที่ดี เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ เป่ียมดว้ยศกัยภาพและทกัษะ
ชีวิต มีภูมิคุม้กนัชีวิตที่เขม้แข็ง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 

On the 11th of June, Positive discipline + EF training (Positive Disciplines: a training manual | Plan 
International (plan-international.org) is a process that our Camillian Rayong takes very seriously. Because it is 
one of the tools used to care and improve the quality of life for our children. We believe that cultivating and 
creating positive discipline in them today. We hope that this will help them have a good life and grow up to be a 
good person full of potential. 

 

            
 

 



วนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนยข์องเราไดใ้ช้ทีวีที่ไดรั้บบริจาคมาเป็นส่วนหน่ึงในการท ากิจกรรมต่างๆ
ให้กบัเด็กในศูนย ์และในขณะน้ีเราไดใ้ชส้ าหรับการเรียนออนไลน์ส าหรับเด็ก ซ่ึงอุปรณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
พฒันาความกา้วหนา้ของเด็กในศูนย ์

On the 15th of June, our center used the donated TVs as part of many activities for children in our center, 
we are using these online studies for our kids in the center. This equipment is very useful at this time for 
improving the lives of our children. 

     
 
 
 

วนัที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 น้องๆอินด้ีไดท้ าความสะอาดห้องเรียนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในหน้าที่ของเด็กๆ 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ทกัษะชีวิตและเด็กสนุกกบัการท างานน้ีดว้ยกนั 

On the 20th of June, our teenagers cleaned their rooms as part of their spring-cleaning duties. This is all 
part of learning life skills and they enjoy the work together.    

 

 
 
 

 

วนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นอ้งบา้นอินด้ีช่วยกนัท าความสะอาดห้องต่างๆและบริเวณรอบๆบา้น นอ้งๆมี
ความสุขมากที่ไดท้ ากิจกรรมน้ีร่วมกนั 

On the 25th of June, our teenagers helped to clean their rooms and the area around The Independent’s 
Living Center. They were very happy to do this activity together. 

 

 
 

 

วนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เด็กบางคนฝึกร้องเพลงประกอบพิธีกรรมและท ากิจกรรมคาทอลิกในวดันอ้ย
ที่ศูนย ์มีเฉพาะเด็กๆในศูนยท์ี่สามารถท ามิสซาในศูนยเ์น่ืองดว้ยสถานการณ์การระบาดของโควิดซ่ึงไม่อนุญาตให้



แขกเขา้มาในศูนย ์และวนัน้ีตอนเยน็เด็กๆในศูนยไ์ดร่้วมฉลองงานวนัเกิดให้นอ้งหลอด ซ่ึงนอ้งมีความสุขเป็นอยา่ง
ย่ิง 

On the 26th of June, some of our kids practiced in singing catholic songs and did catholic activities in a 
chapel of center. Only kids in the center took part in the holy mass at the chapel in the center because of covid 
there were no visitors allowed, for the sake of their health. After dinner, our kids in child care center celebrated 
the birthday of Lod and she was very happy.  

 

      
 

 

วนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทั คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ากดั ไดม้าบริจาค สีส าหรับทา
ผนงั และตน้กลว้ยจ านวน 50 ตน้ ส าหรับเด็กๆไดฝึ้กท าการเกษตร ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีเป็นอยา่งย่ิง 

On the 27th of June, the staff of Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd donated many boxes of wall paint 
and different types of banana tree to the center. Our kids helped to plant these banana trees in a small farm near 
center. Thank you very much for your donation for our kids, these items will be used for learning and practice on 
the farm.  

       
 
 

 

ขณะน้ีขอรับบริจาคเพ่ือเปล่ียนมุ้งลวดกันยุงอย่างเร่งด่วน 
เด็กๆของเราที่ศูนยใ์หญ่และวยัรุ่นของศูนยอ์ินด้ีมีความตอ้งการมุง้ลวดใหม่เพื่อทดแทนมุง้ลวดเก่าที่ใช้มา

ตั้งแต่เปิดอาคาร ซ่ึงขณะน้ีมี่การรายงานการระบาดของไขเ้ลือดออกในพ้ืนที่ ช่างของเราไดป้ระเมินค่าใชจ่้ายในการ
เปลี่ยนมุง้ลวดคร้ังน้ีอยู่ที่ 60,000 บาทหรือ 2,000 ดอลลาร์ หากท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนในโครงการน้ีเพ่ือช่วย
เด็กๆของเรา คุณสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของศูนยไ์ดต้ามที่แสดงไวด้า้นล่าง 

 



     
 

     
At This Time, we Request urgently a donation for Mosquito nets  

Our kids at the Main Center in Rayong and teenagers of Independent Living Center need new mosquito 
nets to replace the old mosquito nets that have been in use since the building opened. At this time Dengue Fever 
has been reported locally. The cost for the replacement of mosquito nets has been estimated by our engineer at 
60,000 Baht or 2,000 Dollars.  If you are interested in supporting this project to help us with this expenditure, you 
can transfer cash to the center’s account as you see below.    

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) 
Or by PayPal on this email: aidskids@hotmail.com; 

If you have made a bank transfer: please send me the detail to this address. 
peter-1884@hotmail.com; 

 

 

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

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
https://www.camillianrayong.org/ 
E-mail: peter-1884@hotmail.com 


