
 

Newsletter from The Camillian social Center Rayong 
September 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 September 2020. All of our kids at both The Child Care Center and in The 
Independent Living Center have been busy with their studies and enjoyed doing activities with their friends that 
are part of the curriculum throughout this month.  Some of these activities took place outside but care was taken 
as regards the current pandemic. We would like to give our sincere thanks for all who made a visit to the center 
this month and donated many useful necessaries for our center.  
 สวสัดีค่ะ คุณผูอ้่านท่ีคิดถึงทุกๆท่าน กลบัมาพบกนัอีกแลว้นะคะส าหรับจดหมายข่าวบา้นเด็กและบา้นเยาวชนอินดิ 
เพนเดนทร์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ. 2563 เด็กๆท่ีบา้นเด็กและน้องเยาวชนบา้นอินด้ีของเรายุ่งกบัการ
เรียนและสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมกบัเพ่ือนๆท่ีโรงเรียนตลอดทั้งเดือน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน 
ซ่ึงบางกิจกรรมตอ้งไปท ากิจกรรมขา้งนอกแต่ เด็กๆดูแลตวัเองเป็นอย่างดีในช่วงการระบาดของเช้ือโควิด สุดทา้ยน้ีตอ้ง
ขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดีทุกท่านท่ีมาเยี่ยมพร้อมทั้งบริจาคส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัแก่เดก็ๆ   
 

 

วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2563 เด็กๆช่วยกนัเตรียมพื้นที่เล็กๆหลงับา้นเด็กเพื่อเตรียมปลูกผกัหลายชนิด เด็กๆ
ของเรามีความสุขที่ไดท้  าการเกษตรร่วมกนั 

On the 4th of September, our kids helped to prepare small land behind their Child Care Building for 
planting new different types of vegetables. They were very happy to work in farm together. They were very 
happy to work on farm together. 



 
 

 

 วนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2563 เด็กๆไดเ้ก็บผกัชนิดต่างที่ปลูกในบริเวณสวนเพื่อน ามาท าอาหาร ซ่ึงเด็กช่ืนชอบ
ในการกินผกัมากกวา่เดิมเพราะเป็นผกัที่เด็กๆช่วยกนัปลูก  
 On the 6th of September, our kids helped to harvest many different types of vegetables on our small farm 
for cooking in the kitchen. They enjoy having the vegetables all the more because of their participation in 
growing them. 
 

  
 

    

 

วนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2563 ท่านอธิการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองและผูดู้แลเด็กไดไ้ปอบรมเร่ือง
การเกษตรกบัผูเ้ช่ียวชาญในดา้นน้ี ซ่ึงท่านทั้งสองไดน้ าความรู้ดา้นการเกษตรมาถ่ายทอดให้กบัเด็กที่ศูนย ์ในวนัน้ี
ท่านไดส้อนเด็กๆในการท าน ้ าจุรินทรีย ์ซ่ึงเด็กๆสามารถน าน ้ าจุรินทรียน้ี์ไปใชใ้นการรดตน้ผกัที่ตนเองปลูกเพื่อผกั
จะไดรั้บสารอาหารและเจริญเติบโตเร็วกวา่ปกติ  

On the 7th of September, our superior and our head male caregiver went on an agricultural training 
course, in order to better teach our kids about agriculture. They taught our kids to do microorganism. This had an 
emphasis on microorganisms to add to the water. These microorganisms shorten the growing time.  
 



  
 
 
 
 
 

   
 

 

 วนัที่ 4 และ 8 กนัยายน พ.ศ. 2563 ตอ้งขอขอบคุณคุณฟอร์เร้นซ์ บุคลากร และนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ
การ์เดน้ท ์บา้นฉางไดน้ าเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กบัเด็กๆและผูป่้วยในศูนย ์ตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอยา่งสูงที่ช่วยเหลือศูนยข์องเราอยา่งสม ่าเสมอ 
 On the 4th and 8th of September, Thank you to Mrs. Laurence Cabanne the Assistant Principal, the staff 
and students of The Garden International School, Eastern Seaboard. Who brought many useful items for our 
children and patients at the center. We would like to give our sincere thanks to you all for helping our center so 
often.   

     
 
 



 
 
 

 วนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2563 นอ้งเยาวชนบา้นอินด้ีไดร่้วมกนัเฉลิมฉลองวนัเกิดใหก้บันอ้งน็อตซ่ึงเกิดในเดือน
น้ีและมีอายคุรบ 14 ปี เราขออวยพรใหน้อ้งน็อตมีความสุข ร่างกายแขง็แรงและประสบความส าเร็จในชีวติ 
 On the 9th of September, our teenagers at The Independent Living Center participated in the birthday 
celebrations for Not’s birthday. We all hope that he will continue to be happy, heathly and successful in the 
future. 

 
 

 

วนัที่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2563   ผูดู้แลบา้นเด็กไดจ้ดังานวนัเกิดให้กบัเด็กที่เกิดในเดือนน้ี คือ น้องออมสิน  
นอ้งเกรซ นอ้งเฮง นอ้งเมทลั ขอใหน้อ้งทั้งส่ีคนมีความสุข ร่างกายแขง็แรง และตั้งใจเรียนเพือ่อนาคตที่ดีของตนเอง 

On the 10th of September, our caregivers organized a birthday party for our children who were all born 
this month. They are Aomsin, Grace, Heng and Metal. We wish all them to be happy, healthy and successful in 
their studies. 



                      
 

    
 
 

 วนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2563  เด็กๆบา้นเด็กและน้องๆบา้นเยาวชนมีอากาสดีที่ไดไ้ปที่ฟาร์มการเกษตรใน
ช่ือซันซาเรยท์ี่อยู่ในอ าเภอสัตหีบ ซ่ึงสถานที่น้ีเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เร่ืองการเกษตรพร้อมทั้งการเรียนรู้ในการ
ด ารงชีวติเม่ือสมยัก่อน ซ่ึงเด็กๆของเราไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่เก่ียวกบัทกัษะในการท าการเกษตรและช่ืนชอบที่ไดล้งมือ
ท าในกิจกรรมพื้นบา้นต่างๆ 
 On the 20th of September, all of our kids at The Child Care Center and teenagers of Independent Living 
Center had the opportunity to visit The Wonderfarm in the name of Sunsaray in Sathaheab district to learn about 
agriculture and Thai local village at the learning center. They learnt new skill of agriculture knowledge and 
enjoyed practicing with many local activities there. 

         
 
 
 
 



       

 

วนัที่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2563  ในช่วงวนัหยดุประจ าสัปดาห์จากโรงเรียน เด็กๆที่บา้นเด็กมีหน้าที่ส่วนตวัที่
จะตอ้งรับผิดชอบ คือ ซักเส้ือผา้ ถุงเทา้ และรองเทา้นักเรียนของตนเอง ซ่ึงฝึกให้เด็กๆของเรามีทกัษะที่ดีเพื่อการ
ด ารงชีวติของตนเองในอนาคตต่อไป 

On the 26th of September, our kids have private duties to responsible they cleaned their student uniform, 
sock and shoes. This is good practicing for their living life in the future. 
 

   
 

     
 

 

วนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2563 คุณณปภชั พร้อมครอบครัว เเละเพื่อนๆ ไดม้าเล้ียงอาหารกลางวนัเล้ียงเด็กๆ
และผูป่้วยที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี เเละผูป่้วยเอดส์ ทุกคนในศูนยเ์อร็ดอร่อยกบัอาหารที่ท่านไดส้นับสนุน 
ทา้ยน้ีขอพระอวยพรใหท้่านทั้งหลายใหมี้สุขภาพร่างกายเเขง็เเรงและมีความสุขมากๆ ขอพระเจา้จงคุม้ครอง 



On the 27th of September, Khun Napapat plus her family and her friends provided a lunch for our 
children and patients in the center. We were very delicious with different types of foods and thank you for all 
your kindness. We wish you are good health and happy. God bless you. 
 

        

 

 วนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2563 ท่านอธิการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เจา้หน้าที่ และผูป่้วยเอเดนที่
แข็งแรงช่วยกนัก่อสร้างที่เก็บของหลงัใหม่หลงัจากหลงัเก่าพงัทลายจากน ้ าท่วมเมือเดือนที่ผ่านมา ซ่ึงหลงัใหม่มี
ความแขง็แรงกวา่หลงัเก่า ซ่ึงเราทุกคนช่วยกนัปรับปรุงพื้นที่ทุกส่วนของสวนเอเดนให้กลบัมาเหมือนดงัเดิม ตอ้ง
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ที่ช่วยบริจาคในช่วงสถานการณ์น ้ าท่วมที่ผ่านมาและช่วยในกิจกรรมฟ้ืนฟูสวนเอ
เดนของเรา ตอ้งขอขอบคุณในความใจดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 On the 28th of September, our superior, all available staff and patients who are strong enough helped to 
construct a new storage facility at our Garden of Eden. The old unit collapsed due to the devastating flood last 
month. The new unit is now stronger than the previous facility. We helped to improve all parts at the Garden of 
Eden for same as previous. All of us here would like to give our sincere thanks to all kind people for donation for 
flooding and helped with our improve activities at the Garden of Eden. Thank you so much for all your kindness. 
 

 
 



 
 

 

เดือนน้ีมีผูใ้หญ่ใจดีจากต่างประเทศที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือในสถานการณ์น ้ าท่วมที่สวนเอเดน ซ่ึงมีรายช่ือ
ดา้นล่างดงัต่อไปน้ี ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยฟ้ืนฟูและบริจาคที่สวนเอเดนหลงัเกิดน ้ าท่วม  
1.คุณฟรานเชสโก้ อิคูจิ 2. คุณบุญกูล 3. คุณทอม มูวี่ 4.คุณดีดิเยร์ มอล่ี ผูบ้ริหารองค์กรการกุศลจากฝร่ังเศสที่
ช่วยเหลือศูนยข์องเรา 

This month, all of us here would like to give our sincere thanks to all the kind people for your donations 
to help us with the damage caused by the flooding.  We give great thanks to all of you who helped on hand and to 
those who made donations from overseas:   1. Mr. Francesco Ikuji from Japan 2. Mr. Boonyakurkul 3. Mr. Tom 
Mulvey from Ireland. 4. Mr. Patrick Flicoteaux from France 5. Mr. Didier MOLY, The Chief Executive of Les 
Amis de I’ Orphelinat de Pattaya et de Rayong. Thank you all for being part of reviving our Garden of Eden. 

       

    Mr. Francesco Ikuji          Mr. Tom Mulvey             Mr. Patrick flicoteaux                  Mr. Didier MOLY 

 
 

หลงัจากเกิดอุบติัเหตุในปี2549 ศูนยค์ามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองก็มีรถตูใ้หม่อยู ่3 คนั ซ่ึง 2 คนั
ไดรั้บบริจาคจาก The Les Amis de I ’Orphelinat de Pattaya et de Rayong ที่ฝร่ังเศส และอีก 1 คนัไดรั้บบริจาคจาก 
The Thai Children’s Trust จากประเทศองักฤษ ซ่ึงรถทั้งสามคนัไดพ้าเด็กของเราไปโรงเรียนและไปเที่ยวนอกศูนย์
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ตอนน้ีรถก็เร่ิมเก่าและเส่ือมโทรมลงบา้ง ทางดา้นคุณแพททริค ฟริโคเทคส์ และครอบครัวจึงได้
บริจาครถตูโ้ตโยตา้รุ่นใหม่มี 11 ที่นัง่ 1 คนั เพือ่ช่วยใหเ้ด็ก ๆ ของเราปลอดภยั โดยคุณดิดิเยร์่จากองคก์รการกุศลที่
ฝร่ังเศสที่เป็นผูป้ระสานอย่างดีเพื่อให้ได้รถตูค้นัใหม่น้ีส าหรับเด็กๆของเรา ในเดือนน้ีศูนยข์องเราไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากทุกท่านอยา่งดีเยีย่มเราทุกคนขอกล่าวค าวา่ขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ที่คุณช่วยเหลือศูนยม์าโดยตลอด 
 



Following a devastating road accident in 2006 three new Toyota vans were donated 2 from The Les Amis De I’ 

Orphelinat de Pattaya et de Rayong and 1 from The Thai Children’s Trust. They have all been taking our kids to 

school and on trips outside the center since that time. Now they are all getting a little tired and Mr. Patrick 

Flicoteaux and his family have donated a New Luxury 11-seater Automatic Toyota Van to help keep our kids 

safe. Mr. Didier MOLY, The Chief Executive of Les Amis De I’ Orphelinat de Pattaya et de Rayong had a big 

part in organizing this for our children. So, this month perhaps more than most we send all of you are Greatest 

Thanks for helping all of us throughout the whole of The Camillian Social Center Rayong.  
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