
Newsletter from the Independent Living Center 

May 2014 

Dear Friends and Supporters, 

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

2014. There were many useful activities for our teenagers to do at the center and outside for society 

such as collecting the garbage on the beach, developing a community and organized fun activities 

for the children on their holiday from school. In the middle of this month, our teenagers will return to 

school for new semester. So thank you very much for all support from many different groups of kind 

people. 

สวสัดีผู้อ่านทุกท่านท่ีติดตามข่าวสารบ้านอินดิเพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซนเตอร์ มาโดยตลอด ซึ่งในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น้องๆ มีกิจกรรมทําร่วมกนัท่ีสนุกสนานทัง้ในศนูย์และทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ

ช่วยเหลือสังคมนอกศูนย์ตามความสามารถของน้องๆ เช่น เก็บขยะตามชายหาด พัฒนาชุมชน และ จัด

กิจกรรมให้กับเด็กๆ เพ่ือให้เด็กๆ สนุกสนานและมีความรู้ในช่วงปิดเทอม และสําหรับกลางเดือนนีน้้องๆก็จะ

กลบัไปเรียนสําหรับเทอมใหม ่ และขอขอบคณุผู้ใจดีทกุๆทา่นสนบัสนนุชว่ยเหลือกิจกรรมของศนูย์เรา งัน้เราไป

ดกูนัเลยวา่น้องทํากิจกรรมอะไรกนับ้างตลอดทัง้เดือน 

 
 

On the 28th of April till the 3rd of May, our teenager went to attend the Life skill camp at the 

Kongsri Rai, Klung district, and Chanthaburi province. This camp was very much stricter and with 

more difficult activities than in previous years. We separated the children into groups and told them 

they had to practice how to get to the camp by themselves. When they arrived, they separated their 

duties, some of the teenagers organized the area where they will stay at night and others cooked 

the food. There were many useful activities to do together in this camp. One of these projects was 

to build a dam. They were very tired but they were happy to see all smiles from all the people in the 

local community. We hope, it was very useful for our teenagers to have hands on subject in a real 

live situation, in this camp and they will bring skill from camp to use for the future. Finally, we would 

like to say thank you to Khun Khom who always support us with an area for camping and material 

for cooking when we organize the camp. 

. 



 

วนัท่ี 28 เมษายน  พ.ศ. 2557 ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  น้องๆเยาวชน ได้เดินทาร่วมเข้าคา่ยทกัษะ

ชีวิต ปี ท่ี 3 ณ สาวลงุคม อําเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ กิจกรรมครัง้นีเ้ข้มข้นและน้องๆต้องเจอกบัสถาณการณ์ท่ี

ยากลําบากมากกว่าการจดัค่ายครัง้ท่ีผ่านมา น้องๆต้องออกเดินทางโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ไปสถานท่ีจดัค่ายเอง  

คือ อําเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี ช่วงเวลา ท่ีน้องอยู่ท่ีคา่ย ภายในกลุ่มต้องแบ่งหน้าท่ี กันทําอาหารรับประทาน

เอง นอกจากกิจกรรมท่ีพฒันาศกัยภาพ  ในการดําเนินชีวิตแล้ว ท่ีคา่ย น้องๆยงั ร่วมกนัช่วย ซ่อมฝายชะลอนํา้

ท่ีชํารุด ของหมู่บ้าน ท่ีถกูนํา้ป่าพดั พงัเสียหาย  เม่ือ ต้นปี ซึ่ง ในการทําครัง้นีน้้องๆ ได้ร่วมกนัทํา กบั ชาวบ้าน

ในชุมชน กิจกรรมคา่ยครัง้นีน้้องๆทุกคนเหน็ดเหน่ือยกนัมากแตก็่มีความสขุท่ีได้เห็นรอยยิม้จากชาวบ้านท่ีอยู่

ในชมุชนท่ีเราไปจดัค่ายกิจกรรมก็หายเหน่ือย น้องๆได้ฝึกปฏิบตัิและสมัผสักบัสถาณการณ์จริงท่ียากลําบาก

และน้องของเราก็จะนําเอาประสบการณ์ท่ีฝึกในครัง้นีไ้ปใช้ในชีวิตจริงในอนาคต กิจกรรมครัง้นี ้จะไม่สําเร็จได้ 

ถ้า ขาด ลุงคมผู้ ใหญ่ใจดี ท่ีสนบัสนนุ สถานท่ี บ้านพกั อาหารการกินของน้องๆ ในการจดัคา่ยครัง้นี ้ ทีม พ่ีนํา้

วิทยาการ ผู้ขบัเคล่ือนกระบวนการให้บรรลตุามเป้าหมาย และ น้องๆทกุคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้

 

              
 

                        



 

 

On the 4th of May our teenagers came to do activities with many kind people of  Amico Group, 

Mityon pattaya, Unlimit Contorl and Vespa Club. At the event, they showed their skill of how to control the 

motorbikes, they also brought musical instrument to play with some of the teenagers and besides this, 

they gave useful items for the center.  Thank you very much for your kindness and great activities from 

your organization.  

วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  น้องๆมาทํากิจกรรมท่ีศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองกับกลุ่ม

Amico,มิตรยนต์พทัยา,อนัลิมิตคอนโทรลและกลุ่มเวสป้า ซึ่งพ่ีๆได้ข่ีรถจกัรยานยนต์ผาดโผนโชว์ ร่วมร้องเพลงกบัวง

น้องเยาวชน  โดยนําเคร่ืองดนตรี กีตาร์ ลําโพง มาให้น้องได้มีได้ฝึกได้เล่นกัน นอกเหนือจากนัน้พ่ีๆยงัมอบสิ่งของ

เคร่ืองใช้อ่ืนๆให้กบัศนูย์อีกด้วย ซึ่งในการมาครัง้นีส้ร้างความต่ืนเต้น ให้กบั น้องๆ เป็นอย่างมาก เราต้องขอขอบคณุ

ในนํา้ใจดีพ่ีๆทกุทา่นมาใน ณ โอกาสนีด้้วย 

 

 
     

   



                    

 

 

On the 7th -10th of May our teenagers had good opportunity to attend a retreat camp that help 

our children be silent with God and keep their concentration; we did activity at Assumption Paradise, 

Chanthaburi Province.  In this came Fr. Joachim who is a co-director of our center, also shared good 

experience for the children how to live a life with good behavior and bring good things to do in future .  

Our teenagers received many good things from this camp; being calm, and the ability to have good 

concentration they enjoyed the camp and hope to do it again next year. 

วันท่ี 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น้องๆเยาวชน ได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูจิตใจ เข้าเงียบ

ประจําปี 2557 ท่ี สวนอสัสมัชญั จงัหวดัจนัทบรีุ โดย คณุพ่อยอร์กิม เป็น ผู้แบง่ปันประสบการณ์ ในกิจกรรมฟืน้ฟู

จิตใจในครัง้นี ้ และแนะนําให้เด็กๆประพฤติปฏิบตัิในทางท่ีดี และนําสิ่งท่ีดีไปใช้ในอนาคตข้างหน้า ในการอบรม

ครัง้นีทํ้าให้น้องได้มีสมาธิและมีจิตใจท่ีสงบมากขึน้ น้องๆต้องการท่ีจะเข้าร่วมทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์นีอี้ก 

 

                 



 

 

On the 14th of May some of our teenagers came to help lay a new concrete base in front of the 

kitchen building at our center for everybody to exercise and play games. This job is good for Tee 1 

and Mee because they will use their skill of Construction Engineering Curriculum for this job because 

they are studying this subject in college now. And other teenagers also helped with other jobs. 

Besides, we would like to say thank you to the kind people who supported this project. 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  น้องๆได้มาช่วยกันปรับปรุงสถานท่ีบริเวณหน้าห้องอาหารและหน้า

ห้องประชุมใหญ่ โดยการเทพืน้ปนูเป็นสนามกีฬาพกัผ่อนออกกําลงักาย ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยอง น้องๆร่วมกันกับช่างประจําศูนย์ เนรมิต ลานกีฬาขึม้มา โดย น้องๆได้ใช้ทักษะท่ีกําลังศึกษาอยู่ ท่ี

วิทยาลยัเทคนิคระยอง สาขา ช่างก่อสร้าง ซึ่งในรูปก็จะมี นายไพรํา ช่ืนชมช่างก่อสร้างปีท่ี 2 (น้องหมี) นาย 

ภารดร  แซห่ลี ชา่งก่อสร้างปี1  (น้องต๋ี)  และน้องคนอ่ืนๆก็ได้ช่วยงานท่ีน้องๆสามารถทําได้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ลาน

กีฬาจะไมสํ่าเร็จได้ถ้าไมมี่ผู้ใหญ่ใจดีสนบัสนนุ ต้องขอขอบคณุในความมีนํา้ใจของทกุทา่นมา ณ โอกาสนีด้้วย 
 

       
 

 

On the 31st of May our teenagers came to do activities on the occasion of World No Smoking Day 

at the center. We walked together around community for campaigning to other people to know about the 

danger from cigarettes.  After that there are many activities at the event such as aerobic dance, 

performance of a No smoking Story and listened to real life of smokers. After that we enjoyed having 

lunch together.  Then in the afternoon, we attended the opening of the new concrete ground and played 



a soccer friendly match for the staffs at the center, the point is we would like our staffs and our children to 

play spending their free time with some exercise. 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น้องๆมาทํากิจกรรมเน่ืองใน วนังดสูบบหุร่ีโลก  ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์โดยน้องๆได้เดินรณรงค์เพ่ือให้ชุมชนใกล้เคียง ได้ตระหนังถึงโทษของการสูบบุหร่ีซึ่งในวันนัน้มีกิจกรรม

มากมาย เช่น กิจกรรมโต้วาที โดยน้องๆบ้านเยาวชน ในหวัข้อ“สบูบหุร่ีคลายเครียดจริงหรือ” กิจกรรมออกกําลงักาย

บริหาร ละครสัน้ ของน้องบ้านเด็กรับฟังประสบการณ์จริง จากผู้ ท่ีเคยสบูบุหร่ี และผู้ ท่ีเลิกสูบบหุร่ี และผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี  

และรับประทานอาหารเท่ียง พร้อมกนั โดย มีผู้ใหญ่ใจดี นําเอา ขนมและนํา้ด่ืม มาเลีย้งในงานด้วย ช่วงบา่ย เปิดลาน

กีฬาเอนกประสงค์ และ จดัแขง่ฟตุบอลกระชบัมิตรภายใน เพ่ือ สง่เสริมการเลน่กีฬาและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

 

  
 

          
              
 

                                                                  



บ้านเยาวชน อินดิเพนเด้นท์ ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์  ยินดีต้อนรับ  นางสาวสุดาทิพย์  สัญสิริ  (น้องทิพย์ )  

อายุ 21 ปี จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบัน ศึกษาต่อ ท่ี วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการ

เลขานกุาร ชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  

The Independent Living Center welcomed a new child from Children’s Home to live together 

with all teenagers; she is Sudathip Sansiri (Tip) and 21 years old.  She will study in the first year of 

vocational training at Rayong Technical College. 

. 
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