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Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
May 2021 

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 May 2021. In this the third round of Covid-19 lockdowns are center has remained closed 
to all visitors, this is continuing into June with the restriction still in place. Visitors are still allowed to drop their 
donations at our main gate. This month our kids from both centers have been kept busy with activities on site. 
They have also undergone phycology, training with our expert. It is hoped that this will prove effective in their 
future. Normally our kids would have returned to school by mid-May but at this time because of covid the school 
remain closed till the beginning of July. If you would like to help our children and patients during these hard 
times of this pandemic, please contact us.  

 

       
 

 



วันท่ี  7-9  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เด็กๆทั้ ง2บ้าน เข้าอบรมในหัวข้อ EF (Executive Functions) เป็น
กระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหนา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด ความรู้สึก และการกระท า เช่น 
การย ั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยดืหยุน่ทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจ า
และเรียกใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองต่างๆ และการท าส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นขั้นเป็น
ตอนจนบรรลุความส าเร็จ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมนุษยเ์ราทุกคนตอ้งใช ้มีความส าคญัยิง่ต่อทั้งความส าเร็จในการเรียน การ
ท างาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว ทกัษะ EF น้ีนกัวิชาการระดบัโลกช้ีแลว้วา่ ส าคญักวา่ IQ  

ทั้งน้ี มีงานวิจัยชัดเจนว่า ช่วงวยั 3-6 ปีน้ี เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในการพฒันาทักษะ EF ให้กับเด็ก 
เพราะสมองจะมีการพฒันาทกัษะ EF ไดดี้ท่ีสุดในช่วงเวลาน้ี พน้จากช่วงเวลาน้ีไปถึงวยัเรียน วยัรุ่น หรือวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ แมจ้ะยงัพฒันาได ้แต่ก็จะไม่ไดดี้เท่ากบัช่วงปฐมวยั  

ทางศูนยฯ์ จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของ EF ท่ีจะท าให้เด็กๆ เติบโตอยา่งมีคุณภาพจึงไดจ้ดัหาวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ มาช่วยจดักิจกรรมให้เด็กๆ ตอ้งขอขอบพระคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมให้กิจกรรมในคร้ังน้ี
ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

On the 7th -9th of May, our children from both homes had training on the topic The Development of EF 
(Executive Function) this is an activity to help our children to improve their life fulfilment. EF (Executive 
Function) is a cognitive process that takes place in the frontal part of the brain. This part of the Brain is Related to 
thinking, feelings, actions such as contemplation Emotional control Thinking flexibility, efficiently setting goals, 
planning commitment, remembering and retrieving information. Prioritization of matters to achieve success. This 
is a skill that all human beings must use for both academic success, work, as well as family life, this EF skill, 
world-class scholars think, is more important than IQ.   

Research has clearly stated that the age of 3-6 is a golden time in life for developing EF skills because 
the brain is best at developing EF skills during this period. From this period to school age, EF skills continue to 
develop in adolescence or early adulthood but the very early years are the most important.   

Our center therefore recognizes the importance of EF in helping are children to grow with quality 
experience. Thank you all for all the help and organized activities for our children, to all those who have 
contributed to this activity thank you so much. 

 

   



   
 

                              

 

 วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เด็กๆช่วยกนัท าความสะอาดห้องเก็บของท่ีอยูข่า้งห้องครัวบา้นเด็กชายโดย
การช่วยเหลือจากนอ้งเณรคอทอลิคในช่วงน้ี เราไดใ้ชห้้องเก็บของต่อเติมเป็นห้องนอนส าหรับบา้นเด็กชาย เพราะ
ศูนยข์องเรามีจ านวนเด็กเพ่ิมมากข้ึนจึงท าให้ห้องนอนของเด็กมีพ้ืนท่ีน้อยลง ส่ิงน้ีจึงท าให้เราตอ้งขยายห้องนอน
เด็กชาย เพ่ือไม่ให้เด็กนอนในพ้ืนท่ีท่ีแออดั ท าให้เด็กของเรานอนหลบัสบายและถูกสุขอนามยั ซ่ึงค่าใชจ่้ายส าหรับ
โครงการน้ีอยู่ท่ี 35,000 บาทส าหรับอุปกรณ์ต่างๆโดยเราใช้ช่างของเราในการท า ถา้ท่านใดสนใจท่ีจะช่วยใน
โครงการน้ีท่านสามารถโอนเงินมาท่ีธนาคารดา้นล่างท่ีใหไ้วไ้ดน้ะครับ 
 On the 11th of May, our kids helped to clean the storage room next to their breakfast kitchen in the boys 
building with the help of visiting catholic postulants. This storage space was then added to the boy’s bedroom 
area to provide more space for them, allowing for a cleaner more hygienic sleeping area. The work for this 
renovation was all caried out by our own staff. So, the amount listed below is the cost of materials only. 
The cost for room addition of this Project in the amount 35,000 Baht or 1,116 Dollars. 
If you are interested in supporting this project to help 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 

mailto:aidskids@hotmail.com
mailto:peter-1884@hotmail.com


     

                
 

 

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้องๆบา้นอินดีไดไ้ปช่วยกนัปลูกเลา้ไก่ท่ีบา้นสวนเอเดน ผูป่้วยบา้นสวนเอ
เดนไดเ้ล้ียงไก่พร้อมทั้งไดร้ายไดจ้ากโครงการน้ี ซ่ึงโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีส าหรับสมาชิกท่ีบา้นสวนเอเดน  
 On the 14th of May, our teenagers went to our Garden of Eden and they helped to build the Chicken's 
Coop. Our patients can now rase chickens to add to their income.  This is good project for our patient in the 
Garden of Eden. 

     
 
 

 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เด็กท่ีบ้านเด็กพร้อมกับน้องๆบ้านเยาวชนไดช่้วยกันปลูกผกัและตน้ไม้
หลายชนิดท่ีสวนเอเดนในตอนเชา้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีส าหรับอนาคตของเด็กต่อไป 

On the 15th of May, our kids and teenagers went to The Garden of Eden for planting many different types 
of vegetables and trees during that morning this is good experience for their future. 



     
 

     
 

    
 

   

 วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เด็กๆช่วยกนัท าความสะอาดห้องท่ีตึกเด็กหญิงและหลงัจากนั้นก็ช่วยกนัเก็บ
หนงัสือเขา้ตูอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
 On the 17th of May, our children helped to clean many different rooms at the Girl's Building and then they 
helped to keep tidy their lessons and many different types of books into their lockers.  

     
 
 

 

 วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างท่ีทุกท่านรู้กนัว่าศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองช่วยเหลือ
ผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอชไอวีพร้อมทั้งดูและเด็กท่ีติดเช้ือและไดรั้บผลกระทบจากเอดส์ ซ่ึงเราไดจ้ดักิจกรรมในการพฒันา
ในทกัษะต่างซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นอารมณ์  ดา้นจิตใจ ดา้นพฤติกรรม ซ่ึงเราหวงัเป็นว่ากิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็น
ช่วยในการฟ้ืนฟูสุขภาพของทุกคนต่อไป 



 On the 21st of May, as you know The Camillian Social Center Rayong is caring for HIV patients and 
children living with and affected by HIV/AIDS. We have organized many activities to development their skill of 
life including emotion, phycology, behavior etc. We hope these activities will help them to improve their health 
and their life.  

 
 
 

 

 วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้องๆบา้นเยาวชนไดช่้วยการท าความสะอาดบา้นบริเวณรอบบา้น หลงัจาก
เสร็จส้ินการท างานน้องก็เก็บพืชผกัและผลไม้ท่ีตนเองปลูกไปท าอาหารหลายเมนูซ่ึงน้องๆเอร็ดอร่อยในการ
รับประทานอาหารร่วมกนั เราคิดวา่ผกัท่ีคุณปลูกและเก็บเก่ียวเองมีรสชาติดีกวา่เสมอ 
 On the 22ndof May, our teenagers at our Independent Living Center helped to clean around the building 
where the live. After which, they harvested many vegetables and fruits that they had planted. We guess the 
vegetable you plant and harvest yourself always tastes better.  

     
 

   
 

 

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เด็กบา้นเด็กไดร่้วมกนัฉลิมฉลองงานวนัเกิดให้กบั น้องขา้วป้ันและน้องบูม 
เราขอใหน้อ้งทั้งสองมีความสุข ร่างกายแขง็แรง กา้วหนา้ในการเรียน 
 On the 25th of May, our kids in child care home participated in the celebration for Boom and Khowpun 
birthday. All of us here sent our blessings and hope that they are happy, in good health and improve their studies. 
 



   
 

 

 วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น้องๆเยาวชนบา้นอินด้ีดีใจท่ีไดต้อ้นรับสมาชิกใหม่สองคนจากบา้นเด็กคือ 
น้องเกรซและน้องตน้ขา้ว ซ่ึงน้องทั้งสองคนเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นและมีความพร้อมเบ้ืองตน้ในการดูแลตนเองจากการ
ประเมินของทีมผูดู้แล ศูนยข์องเราจะอพัเดทขอ้มูลของเด็กสองคนท่ียา้ยไปอยูบ่า้นเยาวชนอินด้ีอยา่งต่อเน่ือง 
 On the 27th of May, all the teenagers were very happy to welcome Grace and Tonkow from child care 
home to live at the Independent Living Center. Both of them are becoming teenagers and have done well 
preparing themselves for life at our Independent Living Center. We will continue to update you on their new 
surroundings during their new life there. 

      
 

 
 

 วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นวนัเกิดน้องส้ม เราไดจ้ดัวนัเกิดให้น้องและน้องมีความสุขมากท่ีไดรั้บ
ของขวญัจากศูนย ์เราทุกคนท่ีศูนยอ์วยพรใหน้อ้งมีความสุขและโชคดีในอนาคตต่อไป 
 On the 28th of May, it was Som’s birthday. we organized a birthday’s cake for Som and afterwards she was 
very happy to receive her birthday’s gift from the center. All of us in the center bless her, wish her great 
happiness and the very best of luck for the future.  

    
 

 



สมาชิกศูนยท์ุกคนตอ้งขอขอบพระคุณ คุณรอน สมอล และผูส้นับสนุนท่านอ่ืนๆเป็นอย่างสูงท่ีไดร่้วม
บริจาคส าหรับโครงการเตาแก๊สส าหรับห้องครับในศูนยแ์ละห้องครัวท่ีบา้นเด็ก เด็กๆของเราไดใ้ชอุ้ปกรณ์น้ีเพ่ือฝึก
ท าอาหารซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับอนาคตขา้งหนา้ของเด็กๆต่อไป 

All the members of our center give Mr. Ron Small and all our benefactors our sincere thanks for 
donating to our Gas Stove Project for our main kitchen and the Child Care Home. Our children can use this 
equipment in many activities to help their cooking skills. 

 

         
   Mr. Ron Small   
 

 

กิจกรรมถอดบทเรียนและระดมพลงักลุ่มเพ่ือสร้างเคร่ืองมือกระบวนการ และกิจกรรม เพ่ือดูแล และพฒันา
ศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ บา้นคามิลเลียนระยอง งานน้ีตอ้งช่ืนชมหวัใจของทีมผูดู้แลเด็กและเยาวชนทุกๆ 
คนท่ีตอ้งเหน็ดเหน่ือยจากการท างานอยา่งหนกั มากกวา่ 1 สัปดาห์ เพื่อพฒันากระบวนการ และสร้างเคร่ืองมือการ
ท างานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  

Lesson learned and work planning for developing orphans living with and affected by HIV/AIDS.  
The Children project’s caretaker’s member of Camillian Social Center Rayong dedicated their full 2 days for 
evaluating their works and mind storming in order to build up a new creativity program for developing and caring 
each children of our Center. 
 

     
 

     
 



 

เด็กๆท่ีบา้นเด็กช่ืนชอบการท างานในพ้ืนท่ีเลก็ๆขา้งศูนย ์ซ่ึงเด็กไดเ้รียนรู้และฝึกการท ากิจกรรมมากมาย
จากพ้ืนท่ีน่ี และเด็กสามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์ไปใชใ้นชีวิตของตนเองต่อไป 

Our kids enjoyed working in small farm and they have used this area to learn and practice many useful 
activities and they are able to keep these good experiences for their life in the future. 
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