
Newsletter from the Independent Living Center 

August 2014 

Dear Friends and Supporters, 

Here we are once again with a new newsletter from the Independent Living Center for August 

2014. It was Mother’s Day this month and we had activity for our teenager to respect their house mother 

and the benefactors who support us. At school, our teenagers were very active going over past work for 

their annual tests. For a while this month we had a few storms on the occasion of the being of the 

monsoon season here in Thailand. There were many activities for our teenagers to do all month. 

สวสัดีประจําเดือนสิงหาคมนะครับ ในเดือนนีน้้องๆบ้านเยาวชนอินด ิเพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ ระยอง น้องๆ

มีกิจกรรมดีๆทําซึง่เดือนนีซ้ึง่ตรงกบัวนัแมแ่หง่ชาต ิน้องซาบซึง้ถึงบญุคณุของแมแ่ละผู้ มีพระคณุทกุท่านท่ีได้ช่วยเหลือ

น้องๆมาโดยตลอด สว่นเร่ืองการเรียนของน้องตอนนีน้้องได้ทบทวนอา่นหนงัสือกนัอยา่งกระตือรือร้นเพราะน้องมีสอบ

เก็บคะแนนอยูเ่ป็นประจํา ชว่งนีมี้มรสมุเข้ามาในประเทศไทยทําให้ทัว่ทกุภาคของประเทศไทยมีฝนตก ขอให้ทกุท่านดู

และสขุภาพให้แข็งแรงนะครับ เรามาดกูนันะครับวา่น้องมีกิจกรรมท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง  

 

 

On the 9th of August our teenagers came to decorate the stage for Mother’s Day and prepared 

the sports area games (Bowdeang Game). They were very many activities and they shared many jobs 

together. 

วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557  น้องๆบ้านเยาวชน ได้ร่วมกนัเตรียมงาน วนัแม่ และ งานแข่งขนักีฬาภายใน 

“โบว์แดงเกมส์”  ต่างคน ตา่งทําหน้าท่ีของแต่ละคนตามท่ีถนดั ครับ เช่น ทํา ฉากหลงัเวที มดัผ้าตกแต่งสถานท่ี 

ป้ายให้คะแนน และตกแต่งบรรยากาศรอบๆ โดย บรรยากาศในงานครัง้นี ้เป็น น้องๆเยาวชน ได้ร่วมกันเนรมิตร

ขึน้มา โดย ร่วมกนัคดิ และ ร่วมกนัทํา ครับ  

 



   

 

 

On the 10th of August the Independent’s House organized the birthday party for 5 teenagers, 

then everybody at the event sang a birthday’s song for them.  That day our priests and Mr. Willis who 

is one of our many benefactors came to join the teenagers’ birthday party. Then everybody had dinner 

together and enjoyed singing songs (karaoke). 

วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บ้านอินดิ เพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ ได้จดังานวนัเกิดให้กบัน้องๆ ท่ีเกิดใน

เดือน สิงหาคม  มีทัง้หมด 5 คน ครับ ได้แก่ น้องหมี น้องต๋ี น้องเอ็ม น้องมาย น้องป๊อบและทุกคนร่วมร้องเพลง

อวยพรวนัเกิด ให้กบัน้องๆ และ ร่วมรับประทานอาหารร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกนัท่ีลานบริเวณหน้าบ้าน โดย มี

คณุพ่อ ชยัศกัดิ์ ไทยสนธิ คณุพ่อวุมิชยั  บุญบรรลุ บราเดอร์โจโจ้  มาร่วมงานด้วย รวมถึงผู้ ให้การสนบัสนุนศนูย์

เรา คณุวิลลิส ท่ีเดนิทางมาร่วมงานวนัเกิดน้องๆของเราอีกด้วยครับ 



   

 

 

On the 12th of August our teenagers came to attend the Mother’s Day activity at the center. They 

gave jasmine flower to respect their mothers (lady educators) because this flower is a symbol of Mother’s 

Day. While they were respecting their house mother, they were happy and also some tears remembering 

their personal loss. Some of our teenagers got awards for singing a Mother’s Day song, they also wrote 

an essay for mother’s day. After they had finished the Mother’s Day activity, the center organized sport 

activity for everybody in name “Bowdeang Game”. There were many kinds of sports included: soccer, 

basketball, chairball and table-tennis etc. They will continue to compete in these sports until Christmas 

this year. Our teenagers enjoyed playing sport which is good exercise for their health. 

วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 น้องๆมาร่วมงานวนัแม่แห่งชาติท่ีศนูย์ โดยมีตวัแทน แม่ๆท่ีดแูลเด็ก และ 

น้องๆ เยาวชน ขึน้มาบนเวที ภาพในงานเต็มไปด้วย  ความอบอุ่น และนํา้ตา น้องๆ ได้มีโอกาส ทดแทนบุญคณุ 

แม่ๆโดย การนําดอกมะลิ มากราบ  และ สวมกอด กล่าวความใจ และ ขอโทษ ในสิ่งท่ีไม่ดี  ในงานยัง มีการ

ประกาศผล และ รับรางวลั ประเภทเรียงความ  และ ประกวดร้องเพลง ในงานด้วย หลงัพิธีการวนัแม่เสร็จสิน้ลง

น้องๆได้สนกุสนานกบัการแขง่ขนักีฬาภายใน ศนูย์ โบว์แดงเกมส์ ขึน้ เป็นครัง้แรกเพ่ือให้สมาชิกศนูย์ได้มี กิจกรรม

ทํารวมกัน โดย กิจกรรม ครัง้นี ้จะจดัยาวต่อเน่ือง ตัง้แต่บดันี ้เป็นต้นไป โดยกีฬา จะแบ่ง เป็น ประเภททีม และ

เด่ียว เชน่ ฟตุบอล บาสเกตบอล แชร์บอล เดนิทน ปิงปอง เปตอง  เป็นต้น  
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