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Dear Friends and Supporters, 
 

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

March 2014. There were many interesting activities for all the teenagers to do with visitors this 

month. They also had good training as regards behavior and made good activities based on 

this. We hope everybody will enjoy reading our newsletters from the Independent Living Center. 

สวัสดีประจําเดือนมีนาคมนะครับ ในเดือนนีน้้องๆบ้านเยาวชนอินดิ เพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ 

ระยอง ก็ปิดภาคเรียนกันแล้วครับ ซึ่งบ้านเยาวชนของเราก็มีกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ท่ี

นา่สนใจมากมายกบัทา่นผู้ใจดีท่ีมาเย่ียมศนูย์ นอกเหลือจากนีย้งัมีกิจกรรมอบรมเก่ียวกบัพฤติกรรมตวัเอง 

กิจกรรมท่ีนา่ยินดีคือกิจกรรมอาสา ตา่งๆ เรามาดกูนัครับวา่พวกเราทําอะไรกนับ้าง 

 

 

On the 2nd of March our teenagers attended to do nice activities with the deacon of the 

Catholic who live and help all the jobs of the Camillian Social Center Rayong. They rode the 

bicycles together for exercise from the center to Banchang District some 5 kilometers.  They 

would like to be in good health and strong. 

วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2557  น้องๆบ้านอินดเิพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์มีกิจกรรมดีๆเสริมร่างกายให้

แข็งแรงคือการออกกําลงักาย งานนี ้บราเดอร์วุฒิชัย บุญบรรลุ นําทีมน้องๆ และเยาวชน ออกกําลงักาย

ด้วยการป่ันจกัรยานทางไกลระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรจากศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

มาถึง อําเภอบ้านฉาง  ซึง่น้องๆทกุคนอยากมีสขุภาพดีและแข็งแรงตลอดไป 

 

      



 

 

After we finished to bicycle ride to Banchang. In next two days, our teenagers had a 

good program to do with the deacon again. We organized bicycle marathon, we started to ride 

bicycle from the Independent’s House to Chanthaburi province about 154 kilometers to where is 

we camp each year. Our teenagers were very tired but they liked the good challenger and new 

experience in their life. We hope we will organize good activity like this next year.. 

หลังจากผ่านการป่ันจกัรยานระยะทาง 5 กิโลเมตรท่ีบ้านฉางมาแล้ว สองวันถัดมาน้องๆ ได้จัด

กิจกรรมป่ันจกัรยานมาราธอนกบับราเดอร์วฒุิชยั บญุบรรล ุ โดยมีผู้ ร่วมป่ัน ทัง้หมด 9 คน เร่ิมต้นจากบ้าน

เยาวชนดํารงชีวิตอิสระ ต.มาบตาพดุ จ.ระยอง ถึงสวนบ้านลงุคม อ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ รวมระยะทางประมาณ 

154 กิโลเมตร ไกลมากใช่ไหมล่ะครับทุกท่าน งานนีเ้ล่นเอาเหน่ือยจนหมดแรงเดินกนัเลยทีเดียวแต่น้องๆ

ของเราชอบความท้าทายและชอบหาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตครับ เห็นบราเดอร์วุฒิชัยมีข่าวมาว่า

อาจจะพาพวกเราป่ันจกัรยานมาราธอนอีกในครัง้ตอ่ไป แตจ่ะไปไหนนัน้ต้องตดิตามกนัตอ่นะครับ 

 

       
 

 

On the 8th of March our teenagers came to celebrate the birthday party for Fr, Tao who is 

the director of The Camillian Social Center Rayong and some children who have their birthday 

this month. There were many people attending this party and our teenagers performed with 

dancing on the stage for the birthday’s gift for our director. We hope that he is in good health 

and happy. 

วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2557  น้องๆได้มาร่วมงานวนัคล้ายวนัเกิดของคณุพ่อชยัศกัดิ์ ไทยสนธิ ซึ่ง

เป็นผู้ อํานวยการท่ีบ้านคามิลเลียนระยองของเราครับ งานนีมี้แขกมาร่วมงานกนัมากมาย และน้องๆได้ขึน้



แสดงบนเวทีเพ่ือมอบให้เป็นของขวญัแดค่ณุพอ่เป็นเน่ืองในวนัเกิด และ ในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดขอให้คณุ

พอ่มีความสขุ สขุภาพแข็งแรง นะครับ 

 

 
 

       
 

 

On the 16th of March the Independent Living Center welcomed 4 children from 

Children’s Home to live with other teenagers at Independent’s House. They have a good 

responsible attitude and are able to take care of themselves. For the teenager’s holiday from 

school, they had many useful activities to do together.  

         วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2557  ศนูย์อินดิเพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ ระยอง ได้ต้อนรับสมาชิก

ใหมจ่ากบ้านเดก็ จํานวน 4 คน คือ น้องใหม ่น้องคีรีน น้องมายน์ และน้องต๋ี 2 ซึ่งน้องๆทกุคนมีความพร้อม

ด้านในการดแูลตวัเองและมีความสขุท่ีได้อยูร่่วมกบัพ่ีๆและเพ่ือนคนอ่ืนๆท่ีบ้านอินดเิพนเดนท์อยา่งดี 



          
 
 

          
 

 

Besides, our teenagers had a good opportunity to study English with a Canadian 

teacher three days per week. Our teenagers were very happy to study English and they will 

bring this knowledge to in communication with the foreigners and study for next semester. 

Thank you very much for spending your time to teaching us.          

ส่งท้ายกิจกรรมประจําเดือนมีนาคมด้วยกนัครับ ซึ่งในทกุวนั จนัทร์ พธุ และวนัศกุร์  เป็นกิจกรรม

เสริมพิเศษของน้องๆเยาวชนท่ีจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียน โดยได้รับ

โอกาสจาก MR Mark ครูสอนภาษาองักฤษ จากสถาบนัศนูย์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ AUA จากประเทศ

แคนนาดา ได้มาเปิดหลกัสตูรระยะสัน้ให้กบัน้องเยาวชนฟรี นบัว่าเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับน้องๆมากเลยท่ีจะ

ได้เรียนรู้ภาษาองักฤษอย่างถกูต้องเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน 2015 นี ้น้องๆของเราหวงัว่าจะนําความรู้

ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการส่ือสารกับชาวต่างประเทศและนําไปใช้ในการเรียนต่อไป ทางเราก็

ขอขอบคณุ MR. Mark ท่ีเสียสละเวลามามอบความรู้ให้กบัพวกเรามา ณ โอกาสนี ้นะครับ 



 

       
 

       
 

  

Independent Living Center 
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