
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
March 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 March 2020. This month, our children had lots of useful activities to 
do together, however these where only in the center during their long summer holiday from school. It is 
unfortunate for our children as for all of us that we all have to stay at home during these times because of 
the covid-19 Virus. Our center is keeping up the strict measures to protect the safety of our children. Our 
children here are also helping to clean their home to protect against the virus infection. At this time we 
have few visitors as in general they are staying at home because of the virus. Because are visitors numbers 
have significantly reduced it has dramatically affected the food that would normally be donated. If you 
would like to help us in these very hard times, you can transfer a donation into our center account below 
“Our receipt can be used for tax deductions in Thailand”  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็ก
และบา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  เดือนน้ีเด็กๆของเราท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มากมายภายในศนูยใ์นช่วงปิดภาคเรียน และโชคไม่ดีท่ีเด็กๆของเราตอ้งอยูแ่ต่บา้น
เพราะในช่วงท่ีเช้ือไวรัสโควิด-19 ก าลงัระบาด ทางศนูยข์องเรากมี็มาตรการป้องกนัเช้ือไวรัสโควิดเป็นอยา่ง
ดีเพื่อความปลอดภยัของเดก็ๆและทุกคนในศนูย ์ เดก็ๆของเราไดท้ าความสะอาดบา้นเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
ไวรัส และในระหว่างน้ีผูท่ี้มาท่ีศูนยข์องเราก็มีไม่มากเหมือนปกติ เน่ืองจากไม่อยากออกจากบา้นในช่วงท่ี
เช้ือไวรัสก าลงัระบาด เม่ือแขกท่ีมาเยี่ยมศูนยล์ดน้อยลงก็ส่งผลกระทบต่อการรับบริจาคอาหารละเคร่ือง
อุปโภคบริโภคของเรา ถา้คุณตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ท่ียากล าบากน้ี คุณสามารถโอนเงิน



บริจาคเขา้บญัชีของศนูยข์องเรา ตามละเอียดดา้นล่างน้ี ซ่ึงใบเสร็จสามารถลดหยอ่นภาษีไดค่้ะ โอนเงินเสร็จ
เรียบร้อยกรุณาส่งหลกัฐานการโอนมาท่ีอีเมลดา้นล่าง 
 

 
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 
 

 
หลงัอาหารเยน็ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2563 บา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดใหก้บันอ้ง ชะเอมและนอ้งตน้

ขา้ว น้องๆทั้งสองมีความสุขมากท่ีไดรั้บประทานอย่างเอร็ดอร่อยกบัเคก้และดีใจมากท่ีไดชุ้ดว่ายน ้ าเป็น
ของขวญัในวนัเกิด ขอใหน้อ้งๆมีความสุข และร่างกายแขง็แรง 
 After the evening meal on March the 4th, The Child Care Home organize a birthday party for  
Cha-aem and Tonkow, they very much enjoyed their delicious birthday cakes and receiving new 
swimming suites for their presents. We all wish them to be happy and healthy. 
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วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563  สมาชิกศูนยทุ์กคนตอ้งขอขอบพระคุณ " โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง " ท่ี
ไดน้ าส่ิงของมาบริจาคใหก้บัเดก็ๆและผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของศุนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
ค่ะ  

On the 5th of March, all of us at the center would like to give sincere thanks to a group of 
teachers and students from The Assumption School in Rayong for donating useful items for our children 
and patients at the center. 

 

 
 

 

วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2563 นอ้งๆทั้งสองบา้นไปท าความสะอาดบริเวณในสวนเอเดนพร้อมทั้งไดท้  า
การเกษตรอีกดว้ยในช่วงบ่าย เราไดใ้ชโ้อกาสน้ีจดังานแฟมิล่ีเดย ์ซ่ึงในวนันั้นนอ้งๆช่วยกนัท าอาหารพร้อม
ทั้งขนมหวาน บรรยากาศเป็นไปอยา่งอบอุ่นสร้างความสุขใหก้บันอ้งๆทุกคน 

On the 7th of March, all of our children and teenagers went to the Garden of Eden to help with 
cleaning around this rehabilitation center, after which they helped to work on the farm in the afternoon. 
We also used this opportunity to organize a family day, during which they helped to cook food and Thai 
dissert. They were very happy with this activity which made warm family atmosphere. 



                     
 

          
 

 

วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2563 เด็กๆของเราสนุกสนานท่ีไดเ้รียนรู้ศิลปะบ าบดัซ่ึงช่วยส่งเสริมการ
แสดงออกและเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับสมาธิของเด็กดว้ย ท าใหเ้ด็กมีความคิดและจิตนาการในการสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาทกัษะของเดก็ๆต่อไป 

On the 8th of March, our kids enjoyed learning in the art therapy room this activity helps promote 
self-expression and it is good for promoting our kid’s mediation. These lessons and practice give new 
ideas and promote general wellbeing for our kids.  
 

          
 

 

วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนยข์องเราไดส่้งเสริมการมาตรการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ท่ีก าลงั
ระบาดอยูใ่นขณะน้ี โดยศูนยมี์เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายและวางน ้ายา่ลา้งมือเพ่ือฆ่าเช้ือโรคไวต้ามจุดต่างๆ
ภายในศนูย ์และนอ้งๆทั้งสองบา้นไดดู้แลสุขภาพของตนเองเป็นอยา่งดีโดยการท าหนา้กากอนามยัข้ึนใชเ้อง



พร้อมทั้งลา้งมือท าความสะอาดอยา่งเป็นประจ า ขอใหทุ้กท่านดูแลสุขภาพของตนเองและป้องกนัไวรัสโค
วิดไดเ้ป็นอยา่งดีนะค่ะ 

On the 14th of March, our center went all out to promote the anti-measures to protect against the 
covid-19 virus which was spreading at this time. These include new electronic thermometers and hand 
washing stations in strategic places around the center. Our children also made their own masks to help 
health care during this time. We do hope that you are all taking the necessary care needed to protect 
yourselves. 
 

      
 

 

วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นวนัแรกของการปิดภาคเรียนของเด็กๆท่ีบา้นเด็ก เด็กๆเร่ิมดว้ยกบั
การปลูกผกัสวนครัวในพ้ืนท่ีเล็กๆเพื่อน ามาประกอบอาหารและจ าหน่ายถา้ผลผลิตมีมากเกินรับประทาน 
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับเดก็ๆ พร้อมทั้งน าความรู้และทกัษะในการปลูกไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัในอนาคตของตนเองเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิต  

The 16th of March was a first day of the children’s holiday from school. They began planting 
many types of vegetables on our small plot of land, these vegetables will be used for cooking in the 
Children’s Home any excess will be sold on. This is a good activity for saving expenditure and our 
children can use this skill in agriculture for their lives in the future. 
 

                    
 

 



วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เด็กๆท่ีบา้นเด็กพร้อมทั้งนอ้งๆท่ีบา้นเยาวชนไดไ้ปช่วยงานตามแผนก
ต่างๆในศูนย์ช่วงปิดภาคเรียน น้องๆทั้ งสองบ้านได้เรียนรู้การท างานในสถานการณ์จริงพร้อมทั้งเก็บ
ประสบการณ์น้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับตนเองในอนาคตต่อไป 

On the 18th of March, all of our kids and teenagers helped in the work in different sections at the 
center during their holiday. This is real work experience which will stand them in good stead for the 
future.  
 

                     
 

 

วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2563 บริษทั Sabina ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตชุดชั้นใน และกางเกง
ชั้นท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงพี่ๆพนกังานของบริษทัไดม้อบชุดชั้นใน และกางเกงชั้น จ  านวน 376 ช้ิน ใหแ้ก่เด็กๆ
และผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของพี่ๆ
มากค่ะ 

On the 20th of March, we had a visit from The Sabina Company which is a famous company that 
manufactures lingerie, on this day the staff provided useful items for our patient’s and our children at the 
center. Thank you for all your kindness. 
 

          
 

วนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2563 นอ้งๆเยาวชนเฉลิมฉลองงานวนัเกิดใหก้บันอ้งทั้งสามคนท่ีเกิดในเดือน
น้ีคือนอ้งพลบั นอ้งปังคุงและนอ้งปลัก๊ นอ้งๆเอร็ดอร่อยกบัเคก้ท่ีไดท้  าข้ึนเองส าหรับสองคนท่ีเกิดในเดือนน้ี 

On the 22nd of March, the teenagers celebrated with a birthday party for Bab, Pankung and Plug 
with the cakes that they helped to cook for this special day. 



       
 

 

วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เน้ือท่ีท่ีบา้นอินดีมีอยา่งจ ากดั โดยนอ้งๆบา้นเยาวชนร่วมกนัปลูกผกัใน
วงวกลมซีเมนต ์หลงัเกบ็เก่ียวจะไดน้ าพืชผกัท่ีปลกูมาประกอบอาหารในครัวบา้นเยาวชน 

On the 23rd of March, The Independent’s Home which has a limited area to use for planting 
vegetables, our teenagers got together and stared planting in circle concrete. At harvest these vegetables 
will be used for cooking. 

          
 

          
 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟระยอง ท่ีไดน้ ามาม่ามาบริจาคซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและ
ส าคญัในการด ารงชีวิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 ท่ีก  าลงัระบาดไปทัว่โลกอยู่ในขณะน้ี ให้กบัเด็กๆ และ
ผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 



 
On the 25th of March, teachers and students of The St. Joseph School Rayong, donated instant 

noodles for us, this is a very useful items during these hard times with the covid-19 Virus which is 
spreading around the world. Thank you for all your kindness.  

 

 
 

 

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2563 กลุ่มบ๊ิกไบค์ไดม้าบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กบัเด็กท่ีศูนยค์ามิ
ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยพ่ีๆผูใ้หญ่ใจดีไดบ้ริจาคส่ิงของให้กบัเด็กๆท่ีหนา้ประตู เพ่ือป้องกนั
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ขอขอบคุณในความใจดีของพ่ีทุกท่านท่ีมาช่วยเหลือเด็กๆของเรา
พร้อมร่วมกนัรณรงคห์ยดุการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19อีกดว้ย 

ซ่ึงในระหว่างท่ีมีการระบาดของเช้ือโควิด-19 ซ่ึงทางรัฐบาลไทยไดร้ณรงค์ให้คนไทยอยู่กบับา้น
เพ่ือหยดุการแพร่เช้ือโควิด-19 ซ่ึงนอ้งๆของเราอยูท่ี่บา้นเยาวชนแต่นอ้งๆของเราๆไม่ตอ้งการปล่อยเวลาให้
สูญเปล่า นอ้งๆไดร่้วมกนัท าขนมเพ่ือจ าหน่ายเพ่ือหารายไดพ้ร้อมทั้งไดฝึ้กทกัษะในการท าขนมต่างๆอีกดว้ย 

On the 29th of March, a big group of bikers brought lots of useful item to help our children and 
patients at our center. They arrived at the center on many beautiful large capacity bikes. They elected to 
stay outside for fear of spreading the Virus. While one full to capacity pickup truck delivered the 
donation. 

At this time, Thailand is under lockdown and Thai Government won't let Thai people stray 
outside their homes in order to try and stop the spread of the covid-19 Virus. However our teenagers won't 
let their valuable holiday time go to waste so they are cooking Thai desserts and different menus, from 
this they can earn a little pocked money 



                   
 

                     
 

          
 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ณกุลนิษฐ์ ซ่ือก าเนิด และครอบครัว ไดบ้ริจาคส่ิงของซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น
และส าคญัในการด ารงชีวิตในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 น้ี ใหก้บัเด็กๆ และผูป่้วยฯ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ คา
มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 

On the 31st of March, Nakulnit and her family donated lots of useful items for us during these 
hard times of the covid-19 Virus. Thank you for all your kindness. 

 

 



ศูนยข์องเราไดรั้บเด็กใหม่เขา้มาอยูใ่นการดูแล 3 คน คือนอ้งเมทลั นอ้งขา้วป้ันและนอ้งออมสินถา้
ท่านใดสนใจท่ีจะสนบัสนุนเดก็ทั้งสามคนน้ี สามารถติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท่ี้อีเมลดา้นล่างน้ี 

Our center have 3 new children to stay at the Child Care Home at the CSC they are Metal and 
Khowpun. If you would like to sponsor our children here please contact in this e-mail’s address:  
csc-scholarship@hotmail.com 
 

       
                  Metal                  Khowpun         Aomsin 

 

 

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

Tel 038 - 685480 Fax 038 - 687480 
E-mail: cscrayon@loxinfo.co.th 
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