
Newsletter from the Independent Living Center 

October 2013 

Dear friends and supporters, 

Here we are once again with a new newsletter from The Independent Living 

Center for October 2013. Our teenagers had a vacation from school this month. 

Some of the teenagers went out to work during their holiday from school; they got a 

good experience with their work. There were many different groups of kind people 

coming to visit and organized activities for our children all month. 

เดือนตลุาคม น้องๆ เยาวชนบ้านอินดิเพนเดนท์ปิดภาคเรียนกนัแล้วค่ะ ปิดภาคเรียน

เดือนนีน้อกจากกิจกรรมท่ีน้องๆ เยาวชนได้เข้าร่วมกนัแล้ว ยงัมีน้องๆ เยาวชน 3 คน คือ เจมส์ 

เฟิร์น ทราย ยงัได้รับโอกาสไปทํางานในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยค่ะ และน้องๆก็ได้ทํากิจกรรม

มากมายกบัผู้ใหญ่ใจดีท่ีมาเย่ียม เรามาชมภาพกิจกรรมท่ีน้องๆ สว่นใหญ่ทํากนัดีกวา่ค่ะ  

 

 

      
                                                                                                            

   
      



On the 4th of October all the teenagers had good activities to do together on 

their vacation from school. They had seminar with instructors in “The Planning of life 

Topic” and then they to give thought on how to plan their life to be better for the 

future. There were many activities in this camp and all activities were useful 

experience for them. 

วนัท่ี 4 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ประเดิมกิจกรรมแรกของการปิดภาคเรียนโดยการเข้าร่วม

อบรมกิจกรรมค้นหาตวัตนและวางแผนอนาคต ซึง่มีพ่ีๆ ท่ีได้จดัค่ายทกัษะชีวติมาเป็นวิทยากร

ให้กบัน้องๆ งานนีมี้กิจกรรมฝึกกระบวนการคิดท่ีทัง้โหด มนัส์ ฮา กนัเลยทีเดียว 

                                                                                    

      
 

 

On the 10th of October the owner of Siam Park City invited all the teenagers to 

the park. They were able to play all the fantastic toy machines there and they also 

had special food and a light meal for them. That day, our teenagers were very 

happy with all toy machines and enjoyed doing all activities that day. We would like 

to give them our sincere thanks for their kindness.   

วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2556 บริษัทซตีิว้อล์ค จํากดั เจ้าของสวนสยาม ทะเลกรุงเทพได้

เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนบ้านอินดิ เพนเดนท์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ ได้เข้าไปเล่นเคร่ืองเล่นและ

สวนนํา้ของสวนสยาม และเลีย้งอาหารกลางวนั อาหารว่างกับน้องๆ ด้วยค่ะ ต้องขอบคุณ

ความมีนํา้ใจของท่านท่ีมอบให้กบัน้องๆ ได้มีความสขุและสนกุกบัการเลน่ในครัง้นีมิ้รู้ลืม 

 



      
 

      
 

       
 

 

On the 19th of October our teenagers came to do activities at the center with 

a group of students from Sian University, Bangkok for 2 days. We did many nice 

activities and played games together at the center and the beach it’s not far from 

the center. Our teenagers were very happy and had great fun to do all activities with 

them. 

วนัท่ี 19  ตุลาคม  พ.ศ.2556  น้อง ๆบ้านอินดิ เพนเดนท์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ได้ร่วมทํา

กิจกรรมกบั นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ท่ีได้มาจดักิจกรรมให้กับน้องๆ ในโครงการ 



"แบง่ปันโอกาสท่ีดีแด่น้อง จากใจพ่ี" ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง น้องๆของเรา

ได้ทํากิจกรรมกบัพ่ีๆ ทัง้ในศูนย์และชายหาด เป็นระยะเวลา 2 วนั  น้องๆสนุกและมีความสขุ

กนัมากๆเลยคะ 

 

   
 

  

On the 20th of October all the teenagers came to have lunch at the center with 

the support from Ms. Piyaporn Hodtho on the occasion of her birthday. Thank you 

for your kindness. 

วนัท่ี 20 ตลุาคม  พ.ศ.2556  น้องได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางท่ีศูนย์คามิลเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง คุณป้าจ๊ิก ปิยะพร ฮดโท ท่านจึงได้นําเอาก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ มา

เลีย้งเป็นอาหารกลางวนัให้กบัสมาชิกภายในศูนย์ฯ เน่ืองในวนัเกิดของป้า ขอขอบพระคุณใน

ความใจดีเป็นอย่างสงู 

 

       
        

 



On the 27th of October our teenagers came to have dinner with the support 

from a group of kind people: Mr. Chaowalit and Saenpaisarn's and Family on the 

occasion of Mr. Chaowalit’s birthday.  At the event, some of teenagers played music 

and sang the birthday’s song for blessing to Mr. Chaowalit. We wished him 

happiness and health. Thank you for all their kindness in supporting us. 

วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2556  ช่วงเย็นน้องมาร่วมรับประทานอาหารเย็นจากการสนบั

จากผู้ใหญ่ใจดีคือ คุณเชาวลิต และครอบครัวแสนไพศาล ท่ีได้มาจัดงานเลีย้งเล็กๆ ภายใน

ศนูย์ฯ เน่ืองในโอกาสวนัเกิดของคณุเชาวลติ แสนไพศาล ในงานนีว้งดนตรีของน้องๆ เยาวชน

อินดิเพนเดนท์ได้ร่วมเล่นดนตรีอวยพรวนัเกิดให้คุณเชาวลิตและขบักล่อมให้คนท่ีอยู่ในงาน

เลีย้งได้ฟังและสนุกกัน ก็ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรคุณเชาวลิตและครอบครัว ให้มีสุขภาพท่ี

แข็งแรง และมีความสขุตลอดไปนะค่ะ 

 

       
 

           

 

 

Independent Living Center 

10/9 Sukhumvit Road. Soi Nackautid 46 Maptaphut Meaung Rayong 21150 



Tel 038- 608218   Fax 038-608236 

Email: Idpliving@hotmail.com                                         
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