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Hello, we welcome everybody to read all about the activities of our teenagers 

from the Independent Livening Center for January 2014. New Years 2014 greetings, 

we wish everybody to be happy, healthy and to achieve all your goals. In the first 

month of year 2014, our teenagers had a lot of activities to make a smile and share 

happiness with others in the community. Our teenagers organized fun activities for 

the children in the local community.  Besides, many groups of kind people visited 

and donated useful consumer goods for us. We would like to say thank you for all 

your kindness. 

สวสัดีทกุท่านกลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้าน อินดิเพนเด้นท์ ลิฟ

วิ่ง เซ็นเตอร์  ประจําเดือนมกราคม  2557 ซึ่งเร่ิมต้นปีใหม่นีข้อให้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีปกปักษ์รักษา

ทุกท่าน คุ้มครองให้ทุกท่านมีความสขุ ปลอดโรค ปลอดภยัตลอดไปนะค่ะ  และเร่ิมต้นเดือน

แรกของปีกบักิจกรรมดีๆ ท่ีน้องๆ เยาวชนได้ร่วมแบ่งปันความสขุให้กบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ โดยการ

จดักิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็กท่ีอยู่ภายในชุมชน และท่ีน้องๆทุกคนดีใจมากท่ีเห็นผู้ ให้ใจดี

หลายๆกลุม่มาเย่ียมและจดักิจกรรมสนกุๆให้กบัน้องๆของเรา น้องๆทกุคนต้องขอบขอบคุณทุก

ท่านท่ีมาเย่ียมน้องๆพร้อมทัง้บริจาคเคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีเป็นประโยชน์สําหรับน้องอีกด้วย 

ขอบคณุมากๆคะ เราไปชมกนัเลยนะค่ะวา่มีอะไรกนับ้าง 

 
 

On the 11th of January our teenagers came to do activities at the center with a 

group of students from King Monngkut's University of Technology. They are very kind 

people and did everything from their heart. They came to play music in the market 

and other places to collect money to buy useful items for the center on the occasion 

of National Children’s Day.  We would like to say thank you for all your kindness. 

วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2557 น้องๆเยาวชน ได้มาทํากิจกรรมท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง กับกลุ่มคณาจารย์และนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วทิยาเขตระยองท่ี พ่ีได้จดักิจกรรมนนัทนาการ เล่นเกม มอบหนงัสือ ตุ๊กตา ของ



เล่น และเงินท่ีทางนกัศึกษาได้รวบรวมเปิดหมวก มามอบให้กบัทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยองเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ น้องๆทุกคนต้องขอขอบคุณในความใจดีของพ่ีๆทุก

ท่านไว้ ณ ท่ีน่ี  
 

            
 

                                                                                                         
 
 

 

 

 
On the 12th of January our teenagers came to do activity at the center with a 

group of students from Kasetsart University, Chonburi Province. At the event, there 

were many wonderful activities which consisted of, playing games, singing and, did 

fun activities together with our kids and finally, we helped to clean up the garbage 

around our center. That day, our teenagers were very happy with our visitors and 

enjoyed doing all activities with them. Thank you very much for making us smile. 

วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2557 น้องๆเยาวชน ได้มาทํากิจกรรมกับกลุ่มนักศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งพ่ีๆได้มาจดักิจกรรมสนุกๆ กบัน้อง ทัง้ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่น



เกม ทําขนมบวัลอยและร่วมกบัน้องบําเพ็ญประโยชน์รอบๆ ศูนย์ วนันีเ้รียกได้ว่าทัง้เหน่ือยทัง้มี

ความสขุกนัเลยทีเดียว ขอขอบคุณกลุ่มนกัศึกษาท่ีมาเย่ียมและแบ่งปันความสขุให้กบัน้องนะ

ค่ะ 
 
 

        
 

        
 
 

On the 18th of January our teenagers went to attend and help with organizing 

our charity dinner “The Bridge of Hope” at Tamnanpar to raise money to help all 

activities of The Camillian Social Center Rayong. After the charity dinner finished, our 

teenagers helped to clean up the event site before they left. They were very tired but 

they were very happy to help with all activities together for our center. We would like 

to say thank you to all kind people at the event. 

วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2557 ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้จดังาน

เลีย้งการกศุล “สะพานแห่งความหวงั” ท่ีร้านอาหารตํานานป่า ระยอง น้องๆ บ้านเยาวชนอินดิ



เพนเดนท์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ นอกจากจะได้ไปร่วมงานแล้วยังร่วมเป็นทีมเจ้าหน้าท่ีในการ

จดัเตรียมสถานท่ี อํานวยความสะดวกให้ผู้ ใหญ่ใจดีท่ีมาร่วมโชว์การแสดงอีกด้วย หลงัเสร็จ

งานน้องๆ ก็ยงัช่วยผู้ดแูลและคณุพ่อในการเก็บสถานท่ีกนัอย่างขะมกัเขม้น งานนีถื้อเป็นงานท่ี

น้องๆได้มีสว่นร่วมในการขอบคณุความมีนํา้ใจดีของผู้ ท่ีมาร่วมงานกนัอย่างเต็มท่ีเลยทีเดียว 

 

        
 

        
 

 

On the 19th of January in the morning, our teenagers continued to organize 

wonderful activities for all the children in the community not far from our center. They 

organized fun activities and games for all the children there. They also brought lots of 

snacks and toys and equipment for school for all children at the event. Our teenagers 

were very happy to see the children’s smile.  



In the afternoon, our teenager went to relax on the beach with Mr. Johannes 

de Graauw and Mr. Gerhard who are our friends of the center. Our teenagers had fun 

swimming and then they enjoyed having dinner (Seafood) in the restaurant on the 

beach. See more here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2014.html 

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. น้องๆ บ้านเยาวชนอินดิเพนเดนท์ยงัมีแรงต่ออีกยก วนันีน้้องๆ 

ได้มาจดักิจกรรมวนัเด็กย้อนหลงัให้กบัน้องๆ ในชมุชนเขาตะแบก ตําบลพลตูาหลวง อําเภอสตั

หีบ จังหวัดระยอง งานนีไ้ด้รับแรงใจทําให้หายเหน่ือยกันเลย เพราะมียอดน้องๆ มาร่วม

กิจกรรม 109 คน ซึง่เกินยอดท่ีคาดการณ์ไว้กนัเลยทีเดียว แต่น้องๆ อนิดีก้็ไม่ยัน้เตรียมกิจกรรม

ปาลูกโป่ง โยนบอล โยนห่วง วงดนตรีและนําขนม ตุ๊ กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียนไปแจก

น้องๆ กนัเพียบ ซึง่ของท่ีนําไปแจกน้องๆ นัน้ เยาวชนอนิดิเพนเดนท์ได้แบ่งปันสิ่งของท่ีตนเองมี

ไปให้ งานนีอ้ิม่ใจกนัถ้วนหน้า 

พอตอนบา่ยของวนัเดียวกนั น้องๆ บ้านเยาวชนก็ได้ไปเท่ียวทะเล เพ่ือพกัผ่อนหลงัจาก

เหน็ดเหน่ือยกนัมา โดยมีคุณโยฮนัและคุณเจอร์ราด ซึ่งเป็นผู้ มีพระคุณกบัศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง น้องๆ สนุกสนานกบัการเล่นนํา้ทะเลและเอร็ดอร่อยกบัการทานอาหาร

เย็นกนัท่ีหาดทรายแก้ว อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี งานนีก้ลบัถึงบ้านพากันหมดแรงไปเป็นแถวๆ เลย

ทีเดียว แต่ถึงจะหมดแรงแต่ก็มีความสขุ ได้แรงใจกลบัมาอีกเพียบ 

 

        
 

https://www.facebook.com/johannes.degraauw
https://www.facebook.com/johannes.degraauw
http://www.hiv-aids-kids.org/event/gerard-&-johan-2014.html


          
 

        
 

        
 
 



        
 

 

On the 25th of January it was Tak’s birthday. Our teenagers came to celebrate 

the birthday party for Tak at the center. She is 15 years old and studying in grade 7 at 

secondary school in the local area.  We wish her to be happy and strong. 

วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2557 น้องๆ เยาวชนอนิดิเพนเดนท์ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองใน

วนัคล้ายวนัเกิดของน้องตัก๊ท่ีจดัขึน้รวมกบัเด็กท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งปี

นีน้้องตัก๊อายคุรบ 15 ปี กําลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก็ขอให้น้องตัก๊มีความสขุ สขุภาพ

แข็งแรง เป็นเด็กดีของคณุพ่อและผู้ดแูลนะค่ะ 

 

          
 
 



On the 26th of December in the morning, our teenagers came to congratulate 

Oon on the occasion of her graduation from university, she was a teenager at the 

Independent Living Center.  They were very happy with her success and she is their 

mentor.  

In the afternoon, our teenagers went to have special food (Japanese Food) at 

the Central Center Pattaya with the support from Mr. Norman and his friend Steve 

who are benefactors of our center. After they finished their lunch, they continued to 

have nice ice-cream with the support from Mr. Johannes de Graauw and Mr. Gerhard 

from Netherlands. Our teenagers enjoyed having the Japanese food and ice-cream. 

We said thank you to them by giving a small gift of a souvenir which was made by our 

teenagers.  

วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2557 ตอนเช้าน้องๆ บ้านเยาวชนได้มาร่วมแสดงความยินดีกบั

พ่ีอร อดีตสมาชิกบ้านเยาวชน ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัชัน้ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ น้องๆ ต่างพากนัดีใจกบัความสําเร็จของพ่ีอรและอยากจะเรียนให้จบในระดบัชัน้ปริญญา

ตรี ใสช่ดุครุยสวยๆ แบบพ่ีอร 

ช่วงบา่ยน้องๆ บ้านเยาวชนได้ไปทานอาหารท่ีมือ้พิเศษในวนันีคื้อ ซาบูชิ ซึ่งเป็นอาหาร

สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีห้างสรรพสินค้าช่ือดังท่ีพัทยา โดยมีคุณนอร์แมนและคุณสตีฟ เป็นผู้สนับสนุน 

และพอรับประทานอาหารเสร็จคุณโยฮนักบัคุณเจอร์ราดก็ได้พาน้องๆ ไปทานไอศกรีม สเวน

เซ่นต่อ หลงัท้องอิ่มตวัแทนน้องๆ ก็ได้มอบของท่ีระลึกแทนคําขอบคุณให้กับผู้ ใหญ่ใจดีทัง้ส่ี

ท่านด้วย งานนีอ้ิม่ท้องจนกลบัมาทานอาหารเย็นกนัไม่ได้เลยทีเดียว 

 

              

http://www.centralfestival.co.th/th/location.aspx
https://www.facebook.com/johannes.degraauw


 
 

        
 

        
 

        
 

 

Every Friday night, our teenagers have activities with the children at the center 

who are above 13 years old. They have been watching useful documentaries of life 



studies. These suggest how to protect and gave more knowledge about HIV/AIDS 

disease. 

ทกุคืนวนัศกุร์น้องๆ เยาวชนอินดิเพนเดนท์จะได้ชมภาพยนตร์รอบดึกกนัท่ีห้องประชุม

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ร่วมกันน้องบ้านเด็กเล็กท่ีอายุ 13 ปี ขึน้ไป ซึ่ง

ภาพยนตร์ท่ีน้องๆ ได้ชมนัน้จะเป็นภาพยนตร์ท่ีจะทําให้น้องได้แง่คิด ได้แสดงความคิดเห็น 

มมุมองท่ีมีต่อหนงัเร่ืองนัน้ๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติของน้องๆ เยาวชน 
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