
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
May 2020 

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 May 2020. The middle of this month is normally the time for our 
Children to return to school for the new semester, but our children couldn’t return to school at this time 
because of the covid-19 virus. The schools need to be safe for the student’s health so the Government has 
moved the opening date to the 1st of July. At this time, our kids and teenagers are studying on line at home 
and have been taking part in many useful activities to promote improving their life skills. During this 
current pandemic we have had a lot fewer visitors and consequentially many fewer donations of food 
items which go a long way to helping our monthly budget. But with the lack of visitors and the lack of 
donations our kids have kept busy with activities that save costs. Thank you for to all of you that did 
manage to visit and send donations for our various appeals, your very kind help for children and patients 
at The Camillian Social Center Rayong is very much appreciated 
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ่้านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและ
บา้นเยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ช่วงกลางของเดือนน้ีเป็น
เวลาส าหรับเด็ก ๆ ของเราท่ีจะกลบัไปโรงเรียนส าหรับภาคการศึกษาใหม่ เด็กๆของเราไม่สามารถกลบัไป
โรงเรียนได้ในเวลาน้ีไดเ้น่ืองด้วยการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 และโรงเรียนตอ้งการปลอดภยัต่อ
สุขภาพของนกัเรียนดงันั้นรัฐบาลจึงยา้ยวนัเปิดท าการเรียนไปเป็นวนัท่ี 1 กรกฎาคม ในระหว่างน้ีเด็กและ
และนอ้งๆบา้นอินด้ีของเราก าลงัศึกษาออนไลน์อยูท่ี่บา้นและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีมีประโยชน์มากมายเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวติของพวกเขา ในช่วงการระบาดน้ีมีผูเ้ยี่ยมศูนยน์อ้ยลงท าให้มีการบริจาคส่ิงของ
ต่างๆลดน้อยลงด้วย การบริจาคของท่านได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในศูนย์ของเรา ซ่ึงเด็กๆของเราก็มีการท า
กิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยกนัประหยดังบประมาณในการใชจ่้าย เราขอขอบคุณส าหรับทุกท่านท่ีไดม้าเยี่ยมและ



ส่งส่ิงของต่างๆมาสนบัสนุน ความช่วยเหลือของทุกท่านเด็กและผูป่้วยท่ีศูนยค์ามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์
ระยองมีความปลาบปล้ืมในน ้าใจของท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 

 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พี่จากบา้นเด็กโตบา้นเยาวชนไดม้าช่วยซ่อมจกัรยานให้กบัเด็กๆท่ี
บา้นเด็ก หลงัจากซ่อมเสร็จเด็กๆไดป่ั้นจกัรยานรอบศูนยอ์ยา่งสนุกสนาน เ ซ่ึงด็กๆท่ีบา้นเด็กตอ้งขอขอบคุณ
ในความมีน ้าใจของพี่ๆบา้นอินด้ีมากค่ะ 

On the 1st of May, it was bicycle repairs for some of teenagers who helped to repair many 
bicycles for our younger kids at The Child Care Center, then our kids here very much enjoy riding around 
the many paths inside the center.  Our younger kids thanked our teenagers at The Independent’s Home for 
their helping them with the repairs.  
 

    
 

 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตอนน้ีเป็นช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 ซ่ึงเป็นสถานการณท่ี
ยากล าบากส าหรับเด็กๆและผูป่้วยท่ีศูนย ์และในวนัน้ีมีกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีมาบริจาคขา้วกล่องให้กบัเด็กๆและ
ผูป่้วยของเรา  ซ่ึงทางศูนยเ์รามีมาตราการป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด 19 เป็นอยา่งดี มีการเช็คอุณหภูมิผูท่ี้เขา้มา
ในศูนยท่ี์หนา้ประตทูางเขา้ซ่ึงผูท่ี้มาเยีย่มก็เขา้ใจในการป้องกนัของศูนยเ์พื่อสุขภาพเด็กๆ 

On the 3rd of May, regardless of the very difficult situation due to the covid-19 virus for our 
children and patients here. And this day, our center received a group of kind people bringing many food 
boxes. We check all visitor’s temperatures at the center’s door before they enter, and they all very much 
understand that we do this to protect our children’s health. 



       
 

 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นอ้งๆบา้นเยาวชนมีโอกาสดีไดเ้ขา้ร่วมท าแบบทดสอบออนไลน์เร่ือง
ไวรัสโควิดท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขระยองไดจ้ดัข้ึน หลงัจากการท าแบบทดสอบเสร็จ น้องๆของเราท่ี
ผา่นการท าแบบทดสอบก็จะจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร ซ่ึงนอ้งๆของเรามีความภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเองอย่างมาก และในวนัเดียวกนัเด็กท่ีบา้นเด็กไดช่้วยกนัท าขนมหวานพร้อมทั้งรับประทานขนมท่ี
ตนเองไดท้  าอยา่งเอร็ดอร่อย 

On the 5th of May, the teenagers had a good opportunity to the take a test online about the covid-
19 virus, after they passed the test they will receive a certificate from The Ministry of Public Health in 
Rayong. They were all very proud of this achievement. Also, on this day, our kids helped to cook Thai 
dessert and they very much enjoyed eating them together. 

       
 

 

วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นอ้งบา้นเยาวชนก าลงัปลูกผกัหลายชนิดท่ีพื้นท่ีวา่งรอบๆบา้นอินดิ เพ
นเดนท์ ซ่ึงน้องสามารถน าผกัท่ีตนเองปลูกมาประกอบอาหารเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย มากกว่านั้นน้องๆได้
เรียนรู้ทกัษะการปลูกพืชชนิดต่างซ่ึงนอ้งๆสามารถน าความรู้ดา้นการเกษตรไปใชใ้นอนาคตของตนเอง ซ่ึง
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีในการพึงพาตนเองและสามารถน าทกัษะดา้นการเกษตรน้ีไปใชใ้นการด ารงชีวิต
ของตนเองในอนาคตได ้ 

On the 6th of May, our teenagers were planting many types of vegetable in space’s available 
around the center. These will help the kitchen budget a little at harvest time. All the digging planting is a 



good experience for their future lives. More to the point if they can learn more about agriculture 
knowledge this is self-sufficient activity and they keep this farm’s skill for their living life in the future. 
 

    
 
 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูดู้แลท่ีบา้นเด็กไดพ้าเด็กทั้ง4 คนไปสมคัรเรียนท่ีโรงเรียนส าหรับปี
การศึกษาหนา้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม  

On the 8th of May, our caregivers took 4 of our children at The Child Care Home to register at 
school for next semester on the 1st of July.  

 

        

        Ton        Khowpun    Horn             Heng 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆไดท้  าการเยบ็หน้ากากอนามยัเพื่อป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด19และ

ท างานฝีมือต่างๆ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีดีและหวงัวา่เด็กจะน าทกัษะน้ีไปใชส้ าหรับการด ารงชีวติของเด็กต่อไป  
On the 9th of May, our kids enjoyed sewing their masks to protect against the covid-19 virus and 

they also took part in handicraft. All these things are useful experiences for the future. 
 

        



วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆก าลงัเพาะพนัธ์ุตน้กลา้ผกัชนิดต่างก่อนท่ีจะน าไปปลูกท่ีพื้นท่ี
สวนเล็กๆท่ีอยูใ่นศูนย ์ เด็กๆมีความสนุกในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มในกิจกรรมน้ี 

On the 10th of May, the children were preparing many types of seedlings before planting on a 
small farm in the center. They enjoyed working in a group at this activity. 

 

          
 

 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 น้องบา้นเยาวชนไดช่้วยกนัท าความสะอาดห้องต่างๆและไดแ้ยบ็
เบาะท่ีนัง่โซฟาในหอ้งรับแขก นอ้งมีความสุขมากท่ีไดดู้แลบา้นท่ีตนเองอยูใ่หเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

On the 11th of May, our teenagers helped to clean their rooms and were sewing mattress on the 
sofa in the living room. They were very happy to do this activity to improve their surroundings.  

 

       
 

 

วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆและน้องๆบา้นเยาวชนไดเ้ร่ิมเรียนออนไลน์ในคอมพิวเตอร์
หรือโทรทศัน์ท่ีมีอินเตอร์เน็ตท่ีบา้น พร้อมทั้งผูดู้แลและบุคคลากรท่ีศูนยไ์ดร่้วมกนัสอนและอธิบายให้กบั
เด็กๆของเราในระหวา่งการเรียนออนไลน์ดว้ย 

On the 18th of May, this day our children and teenagers were beginning to study online from 
computer and television at the center. Our caregivers and staffs also helped teaching and explaining to our 
children during these studies.  

 



     
 

 

วนัท่ี20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆท่ีบา้นของเราตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีท่ีไดซ้ื้อรองเทา้ให้กบั
เด็กๆ ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของท่าน 

On the 20th of May, our kids at The Child Care Center said thank you to a kind person for buying 
sandals for all the children here. Thank you for your kindness. 

 

             
 
 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศูนยไ์ดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กและน้องจากบา้นเยาวชนทีเกิดใน
เดือนน้ี 3 คนท่ีหนา้บา้นเด็กชาย ซ่ึงนอ้งมีความสุขมากท่ีไดเ้ป่าเคก้และสนุกสนานกบักิจกรรมต่างในวนันั้น 
เราขอให้นอ้งๆท่ีเกิดในเดือนน้ีมีความสุข มีกา้วหน้าในเร่ืองการเรียนและส่ิงส าคญัขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดไป 

On the 25th of May, The Center organized the birthday party for 3 who were born this month in 
front of The Child Care Center. They were very happy to blow out their candles on their cakes and 
enjoyed doing fun activities at the event. We hope that they are happy, do well at their studies and most 
importantly remain healthy. 

 



     
 

 

วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตผกัต่างท่ีนอ้งๆบา้นอินด้ีไดป้ลูกในช่วงตน้
เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงนอ้งๆไดมี้ความภาคภูมิใจกบัผลผลิตจากการลงมือท าของตนเอง 

On the 30th of May, it was harvest time for the vegetable that had been planted earlier in the 
month. Much appreciated by all the kids who were proud of this achievement. 
 

            
 

 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เด็กๆและน้องๆบา้นเยาวชนไดไ้ปปลูกตน้ไผ่ท่ีบา้นสวนเอเดน ซ่ึง
เราใชบ้า้นสวนเอเดนน้ีเป็นศูนยใ์นการเรียนรู้เร่ืองการเกษตรพร้อมทั้งเด็กๆไดฝึ้กการท าการเกษตรในพื้นท่ี
จริง 

On the 31st of May, our kids and teenagers went to plant bamboo trees at the Garden of Eden; 
they use this for learning about farming and agriculture in a real live setting.   

   
 



 

เดือนน้ีศูนยไ์ดท้  าโครงการขอสนบัสนุนอุปกรณ์ไอทีเพื่อใชใ้นการเรียนออนไลน์ส าหรับเด็กในช่วงน้ี 
ซ่ึงศูนยเ์ราไดรั้บการสนบัสนุนจากคุณลอเรนซ์ คาบาเน่ รองผูอ้  านวยการและบุคคลากรท่ีโรงเรียนนานาชาติ
การ์เดน้ท ์บา้นฉาง, คุณ ปีเตอร์ เบิร์ค ชาวอิตาลี และผูมี้พระคุณชาวไอริชท่ีผูอ้  านวยการศูนยไ์ดมี้โอกาสไป
เยีย่มท่าน ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีท่ีไดส้นบัสนุนกิจกรรมของเด็กท่ีศูนยเ์ราอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาเร่ือง
การศึกษาพร้อมทั้งอนาคตท่ีดีในอนาคตต่อไป 

ท่ีผา่นมาศูนยไ์ดท้  าโครงการขอสนบัสนุนเร่ืองชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก ในเดือนน้ี
ตอ้งขอขอบคุณผูส้นบัสนุนในโครงการน้ี 4 ท่าน แต่เงินท่ีทุกท่านสนบัสนุนมาในเร่ืองน้ียงัไม่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายซ่ึงเด็กๆของเราจะกลบัไปเรียนในวนัท่ี 1 กรกฎาคมน้ี ถา้ท่านใดสนใจท่ีจะช่วยเหลือเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติของเด็กเรา สามารถโอนเงินเขา้มาสมทบท่ีบญัชีดา้นล่างน้ี 

Help for our IT project this month was provided by Mrs. Laurence Cabanne the Assistant Principal 
and staffs of the Garden International School, Eastern Seaboard, Khun Peter Burke and an Irish benefactor 
who our director had the opportunity of visiting previous. Thank you very much for helping regularly with 
our children’s activities and for improving their education and future’s lives.  

Previous Project of Student Uniforms, We give Thanks to Larissa Viravaidya Stillman, another 
Irish Benefactor, Votja Ulielle and Franck Collet and his family for donation to this project. Even with 
these wonderful donations we still have a short fall. So, if you would like to make a donation the 
information is below.  

 

 
 

          
 



           
 

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 
“Our receipt can be used for tax deductions in Thailand” 

 

 

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

Tel 038 - 685480 Fax 038 – 687480 
English Coordinator 0835898071 

E-mail: csc-scholarship@hotmail.com 
Website: http://www.hiv-aids-kids.org 

mailto:csc-scholarship@hotmail.com
http://www.hiv-aids-kids.org/

