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Dear Friends and Supporters, 

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

November 2014. Our teenagers were very active with their studies when they returned to school 

for the new semester this month; there were many activities from school to do and homework. 

Besides, our teenagers were very happy to welcome many different groups of kind people all 

month. The visitors brought many consumer goods and we would like to say thank you for 

making us smile with all the activities they organized.   

สวสัดีประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับ ในเดือนนีน้้องๆบ้านเยาวชนอินดิ เพนเดนท์ ลิฟว่ิง เซ็น

เตอร์ ระยอง น้องๆของเรากระตือรือร้นกบัการเรียนเทอมใหม่ในเดือนแรกของการเปิดภาคเรียน และน้องๆ

ดีใจอย่างย่ิงท่ีได้ต้อนรับผู้ ใหญ่ใจดีทกุท่านท่ีมาเย่ียมศนูย์ของเรา พร้อมทัง้มอบสิ่งของท่ีเป็นประโยชน์ท่ีใช้

ในชีวิตประจําวนั และจดักิจกรรมสนกุๆเพ่ือสร้างรอยยิม้ให้กบัเรา เราไปดกูนัว่าน้องๆมีกิจกรรมอะไรทํากนั

บ้างตลอดทัง้เดือน 

 

 

On the 8th of November our teenagers came to play many sports in the Health Activity at 

the center for taking care of their health. At the event, we separated all members of center into 

separate groups; they enjoyed playing soccer, basketball, chairball, badminton etc. They were 

good a playing fare, and in good harmony to do all the activities together and the important 

thing was it will help them to enjoy having good health. 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 น้องๆมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการแข่ง

กีฬา ประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล เปตอง  และประเภทเด่ียว  แบดมินตนั ปิงปอง เป็น

ต้น โดย ทางชมรมได้แบง่เป็น ทีม ทีมละ่เทา่ๆกนั สร้างเสริมสขุภาพ และ ทกัษะทางด้านกีฬา รู้กฏกติกา ใน

กีฬาแตล่ะ่ประเภท น้องสนกุสนานและช่ืนชอบกิจกรรมตา่งๆท่ีทําให้ร่างกายแข็งแรง 

 



         
 

           

 

 

On the 15th -16th of November our teenagers came to do activities with a group of 

students from Kasetsart University, Chonburi Province. Our teenagers were very happy to do all 

the activities with them and shared a good experience together. We would like to say thank you 

for visiting and organizing all the fun activities. 

วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 น้องๆได้มีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรมกับกลุ่ม นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา น้องๆ สนุกสนานกับกิจกรรมท่ีพ่ีได้จัดขึน้ และ ยัง

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนัอีกด้วย น้องมีความสขุมากและขอขอบคณุพ่ีๆทกุคนด้วยครับ 

 

         
 



           

 

 

On the 23rd of November our teenagers came to do many activities with a group of 

students from Burapa’s University, Chonburi Province. They organized many games and fun 

activities for our teenagers to do with them at the event. Also, they donated money to help all the 

activities at our center. Thank you very much for your kindness. 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 น้องๆบ้านเยาวชนมาทํากิจกรรมกบักลุ่มนกัศกึษา ม.บรูพา คณะ 

พยาบาล ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งวนันีมี้กิจกรรมนนัทาการหลายอย่างเช่น ร้อง เล่น 

เต้น และ กีฬาในร่ม เกมส์เหยียบลกูโป่ง เป็นต้น และ ได้นําของขวญั และ ร่วมบริจาคเงินให้กบัศนูย์เพ่ือใช้

ในกิจกรรมของศนูย์อีกด้วยครับ 

 

          
 

          



 

 

On the 30th of November our teenagers came to do activities with a group of visitors 

(Rukchangnanai Group). They organized many fun activities and gave us many gifts. Our 

teenagers were very happy and enjoyed doing all activities with them and we hope they will 

come to visit our center again next year. 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  น้องๆเยาวชนบ้านอินดเิพนเด้นท์ได้มาร่วมทํากิจกรรมกบักลุ่ม รัก

ช้างนะนาย โดยมีกิจกรรมนนัทนาการ จบัแจกของรางวลั ซึ่งวนันัน้เป็นบรรยากาศเป็นท่ีสนกุสนาน น้องมี

ความสขุ ท่ีพ่ีๆ มาทํากิจกรรม ในครัง้นี ้ครับ และหวงัวา่พ่ีจะมาจดักิจกรรมสนกุสนานให้กบัเราอีกในโอกาส

หน้า 
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