
Newsletter from the Garden of Eden 

December 2013 

Dear Friends and Supporters, 

Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for 

December 2013. Our kids had many entertaining activities to do with many different 

groups of kind people all month. We would like to say thank you for your supporting 

all the activities of The Garden of Eden. .  

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านเอเดนประจําเดือน   ธนัวาคม 2556 เดือนนีเ้ด็กๆทกุคนมีกิจกรรมสนุกๆทํามากมายกบัพ่ีๆ

หลายๆกลุ่มท่ีมาเย่ียมและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ซึ่งเด็กๆของเราทุกคนต้องขอขอบคุณท่ี

ผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านๆได้ให้การสนับสนุนเด็กๆมาตลอดทัง้ปี และเด็กๆของเราได้รับสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ และสิง่ดีๆท่ีบรรดาผู้ใหญ่ใจดีมอบให้  งัน้เรามาดกูนัเลยค่ะวา่มีใครบ้างท่ีมาแบง่ปันน

สิง่ดีๆให้กบัเด็กของเราบ้าง  

 

 

On the 1st of December our kids came to have lunch with support from Ms. Karaket 

and her friends. Thank you very much for your kindness. 

วนัท่ี 1 ธันวาคม  2556 เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมทานอาหารกลางวนัเน่ืองจากมี

ผู้ ใหญ่ใจดีคือ คุณการะเกด และเพ่ือนๆ เลีย้งอาหารกลางวนั ให้กบัเด็กๆ และผู้ใหญ่ท่ีอยู่ใน

ความดแูลของศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

 

        



 

 

On the 5th of December our kids came to attend the activity of The King’s 

birthday (Father’s Day) at the Camillian Social Center Rayong. They respected the 

King’s picture and participated in drawing and wrote a composition of the father’s 

day story. Some of the kids got awards for their work. 

วนัท่ี 5 ธนัวาคม  2556  เด็กๆจากสวนบ้านเอเดน  ได้มาร่วมกิจกรรมวนัพ่อท่ีศูนย์คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช และเด็กๆท่ีบ้านสวนเอเดนก็ได้รางวลัในการประกวดวาดรูปและ

เขียนเรียงความเร่ืองวนัพ่อด้วย 

 

        
 

 

On the 8th of December our kids came to have dinner with support from a 

group of kind people of Ford, Mazda and Mishelin called "Share the Joy, Enjoy the 

Goodness". These kind people also donated consumer goods for the Camillian Social 

Center Rayong. We would like to say thank you for their kindness. 

วนัท่ี 8  ธันวาคม  2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมทานอาหารเย็น  เน่ืองจากมี 

กลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีจากกลุ่มบริษัท ฟอร์ด มาสด้าและมิชลิน ในนามกลุ่ม "Share the Joy, Enjoy 

the Goodness" ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัและบริจาคเคร่ืองอปุโภคบริโภคสําหรับสมาชิกศูนย์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พวกเราขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทกุท่านครับ/ค่ะ 



 

        
 

 

On the 14th of December our kids came to receive lots of consumer goods 

from BU Gang & SD22 Group and they also donated money to help all activities of 

center. Thank you very much. 

วนัท่ี 14  ธนัวาคม  2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมรับของอปุโภคและบริโภค  

จากกลุ่ม BU Gang & SD22 และพ่ียงัได้ร่วมมาบริจาคและเงิน ให้กบัเด็กๆ และผู้ ป่วยฯ ท่ีอยู่

ในความดแูลของทางศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

 

        
 

 

On the 15th of December our kids were very happy to buy Christmas’s gifts at 

the Big C Supermarket with support from Jesters, Care for Kids and the Canadian 

Jackalope Golf Club. Thank you very much for their kindness and god bless them. 

More details here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2013.html 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/JJ-BIGC-2013.html


วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2556  เด็กๆ บ้านสวนเอเดนมีความสขุมากๆ เพราะว่าเด็กๆ มีโอกาส

ท่ีจะไปซือ้ของใช้ท่ีเป็นประโยชน์เป็นของขวญัสําหรับเทศกาลคริสต์มาส ท่ีห้างบิ๊กซี ระยองโดย

การสนบัสนุนของกลุ่ม Jesters Care for Kids และกลุ่ม Canadian Jackalope Open พวก

เราขอขอบพระคุณสําหรับนํา้ใจดีของพวกท่านทุกคนและขอให้พวกท่านมีความสุขในวัน

คริสต์มาสนีค้รับ/ค่ะ 

 

        
 

 

On the 20th of December our kids came to receive the Christmas’s gift with 

support from the members of Seventeen Magazine. Our kids were very happy to 

receive the gifts. Thank you very much for the nice gifts for us. 

วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมรับของขวญัคริสมาสต์จากกลุ่ม  

คณะผู้จดัทํานิตยสาร Seventeen ได้เดินทางมามอบความสขุแก่เด็กๆ ศูนย์คามิลเลียน โซ

เชียล เซนเตอร์ ระยอง ด้วยการนําของขวญัวนัคริสต์มาสมามอบให้แก่เด็กๆ ซึ่งเด็กๆ ต่างมี

ความสุขมากท่ีได้รับของขวญัเหล่านี ้ พวกเราขอขอบพระคุณสําหรับนํา้ใจดีของพ่ีๆ จาก

นิตยสารเซเวน่ทีนทกุคนครับ/ค่ะ 

 



        
 

 

On the 21st of December our kids came to attend the Christmas party to say 

thank you Party to our benefactors and staffs of The Camillian Social Center Rayong 

who helped all activities of the center. They attend the Holy Mass in the chapel and 

then we were very happy to see lots of performances and liked to eat all food at the 

Party. Thank you for helping all the activities of the center. We wish you to be happy 

and healthy, god bless you. More details here: http://www.hiv-aids-

kids.org/event/xmas2013.html 

วนัท่ี 21  ธันวาคม  2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมกิจกรรมวนัคริสต์มาสท่ีศูนย์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งได้จดังานวนัคริสต์มาสสําหรับขอบคุณผู้ ท่ีช่วยเหลือ

ศนูย์ฯ และสําหรับพนกังานในศูนย์ฯ โดยภายในงานมีการแสดงต่างๆ ของเด็กๆ อาทิเช่น การ

แสดงละครศกัดิ์สทิธ์ิ การบงัเกิดของพระเยซเูจ้า, การแสดงกระดิ่งมือ, การรําถวายพระพร โดย

เด็กเล็กบ้านคามิลเลียน และโชว์อ่ืนๆ อีกมากมาย ขอขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือพวกเรามา

โดยตลอด และขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทกุท่านเป็นพิเศษในโอกาสคริสตมาสนี ้

 

        

http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2013.html
http://www.hiv-aids-kids.org/event/xmas2013.html


 

 

On the 22nd of December in the morning, our kids came to have a special light 

meals and ice-cream with support from many different groups of kind people that 

consist of: IRPC Company, Yaira Village Group and Sumnukton Subdistrict 

Administrative Organization. Our kids enjoyed eating all the food that they offered us 

that day. Thank you all for your kindness.  

Next, another group of kind peoples offered our special lunch and also 

organized fun activities for us.  Our kids enjoyed doing all activities and were very 

happy to receive the gifts from them. 

วนัท่ี 22  ธันวาคม  2556  ช่วงเช้าเด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มารับประทานลกูชิน้และ

ไอศกรีมจากผู้ใหญ่ใจดีจาก บริษัท ไออาร์พีซี , กลุ่มจากยายร้า และ อบต.สํานกัท้อน  เด็ก

เอร็ดอร่อยกบัอาหารท่ีพ่ีๆได้นํามาวนันีม้ากคะ ขอขอบพระคณุทกุท่าน 

ต่อมาเด็กๆได้ร่วมทํากิจกับกลุ่มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน ซึ่งพ่ีๆได้มาจดังานคริสต์มาสให้กับ

สมาชิกศนูย์ฯ โดยมีกิจกรรมการละเลน่สําหรับเด็กๆ เด็กๆทกุคนสนกุสนานกบักิจกรรมและดีใจ

มากท่ีได้นบัของขวญัจากพ่ีๆทกุท่าน 

 

 



 

        
 

 

On the 25th of December our kids came to welcome the Somsanguan's Family. 

They gave consumer goods and also gave money to each child and patient on the 

occasion of Christmas’s Day.   We wish them to be happy and god bless them. 

After lunch, our kids went to attend the Christmas party with support from Terry 

the owner of Camel Pub and Restaurant, Banchang. Thank you very much for your 

kindness. More details: http://www.hiv-aids-kids.org/event/camelpubxmas2013.html 

In the evening, when our kids came back from the Camel Pub and Restaurant, 

they continued to attend in the Christmas party at the Center. That day, a group of 

kind people took many special food, snacks and beverage to all the members of the 

center. Thank you very much for their kindness. 

วนัท่ี25  ธนัวาคม  2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมรับของจาก ครอบครัวสมสงวน 

ได้มาบริจาคสิง่ของและแจกเงินสําหรับสมาชิกภายในศนูย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และขอให้

พระเป็นเจ้าอวยพรท่านเป็นพิเศษในโอกาสวนัคริสต์มาส 

เด็กๆ ได้ไปร่วมงานคริสต์มาสท่ี Camel Pub and Restaurant บ้านฉาง มีฝร่ังใจดี

เตรียมอาหาร, ขนม และของขวญัมากมายสําหรับเด็กๆ และเด็กๆ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก

ท่าน 

http://www.hiv-aids-kids.org/event/camelpubxmas2013.html


ตอนเย็นเด็กๆบ้านสวนเอเดนกลบัจาก ร้าน Camel Pub and Restaurant บ้านฉางแล้ว 

เด็กก็ได้ได้ร่วมกิจกรรมวนัคริสต์มาสต่อท่ีศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง วนันีไ้ด้มี

ผู้ ใหญ่ใจดี ซึ่งเป็นสตับุรุษวดัแม่พระลกูประคําสตัหีบ นําอาหารเย็นมาเลีย้งภายในงาน อาทิ

เช่น ข้าวหมกไก่, ก๋วยเต๋ียว, ขนม และเคร่ืองด่ืมอีกมากมาย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ ณ 

ท่ีนีด้้วย  

 

        
 

        
 

        
 

 



On the 28th of December our kids came to have a special dinner (Noodle) with 

support from Mrs. Piyaporn and Mr. Kantaphol on the occasion of Mr. Kantaphol’s 

birthday. We would like to say thank you and wish them to be happy and strong. 

วนัท่ี 28  ธันวาคม  2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมทานอาหารเย็นจากการ

สนบัสนุนจาก คุณป้าจ๊ีด และคุณลงุกนัตพล ซึ่งได้มาเลีย้งก๋วยเต๋ียวเก๊ียวปลาต้มยํา ให้กับ

สมาชิก คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของคุณลงุกนัตพล 

ขอให้พระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและครอบครัว ให้มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุข

ตลอดไป 

 
 

 

On the 29th of December our kids came to have lunch at the center with 

support from the Phongkunakorn's family on the occasion of birthday of Ms. Korawee. 

Thank you and god bless you all. 

วนัท่ี 29  ธนัวาคม  2556 เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มารับประทานอาหารกลางวนัท่ีศูนย์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยการสนบัสนุนจากผู้ ใหญ่ใจดีคือครอบครัวพงษ์

คุณากร เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดของ คุณกรวี พงษ์คุณากร ขอให้ทุกท่านมีสขุภาพ

แข็งแรง และมีความสขุตลอดไป 

 



        
 

 

On the 31st of December our kids came to do activities at the center on the 

occasion of New Year’s Eve. We started with Holy Mass in the Chapel after that there 

were many wonderful activities, games and they enjoyed having special food and lots 

of snacks all day.  In the evening, there were many entertaining booths for everybody 

to play games before we had dinner.  After dinner, we played (Bingo) for getting 

many gifts and enjoyed singing songs at the event. Finally, we were very happy to 

count down for the New Year 2014 together. We would like to say thank you for lots of 

foods and gifts for those who brought their support for us. You can see more 

here: http://www.hiv-aids-kids.org/event/newyear2013.html 

วนัท่ี31  ธันวาคม  2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งจดังานต้อนรับปีใหม่ โดยตอนเช้า

เร่ิมจากพิธีบชูามิสซาขอบพระคุณ หลงัจากนัน้ เป็นการแข่งขนักีฬาพืน้บ้าน โดยสมาชิกคามิล

เลียนฯ (เด็กๆ, ผู้ป่วย และเจ้าหน้าท่ี) ในระหวา่งวนัได้มีผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายกลุ่มท่ีนําอาหาร, 

ขนม และเคร่ืองด่ืม มาให้กับพวกเรามากมาย ขอขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนีด้้วย หลงัจาก

รับประทานอาหารเสร็จก็มีการแข่งกีฬาสากล ช่วงเย็นเป็นช่วงของซุ้มท่ีจําลองมาจากงานวดั มี

ทัง้ ปาเป้า, โยนห่วง และอ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมกบัมีการแสดงจากพนกังานแผนกต่างๆ และ

การแสดงของเด็กๆ หลงัจากนัน้ สมาชิกศูนย์ฯ รับประทานอาหารเย็นร่วมกนั หลงัจากอาหาร

เย็นจึงมีการจับรางวลัเพ่ือแจกของขวญัปีใหม่ และมีการเล่นบิงโกชิงรางวลัมากมาย และ

http://www.hiv-aids-kids.org/event/newyear2013.html


สดุท้าย คือ ร่วมนบัถอยหลงัเข้าสูปี่ใหม่ร่วมกนั สมาชิกศนูย์ฯ ร่วมร้องเพลง และสวสัดีปีใหม่กนั

อย่างสนกุสนาน ขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทัง้ท่านท่ีมาเลีย้งอาหาร, ให้เงินสนบัสนุน, 

ร่วมบริจาคของรางวลั และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีอาจจะไม่ได้กล่าวถึง ณ ท่ีนี ้ขอบพระคุณท่ีมีส่วน

ร่วมทําให้งานในวนันีผ้า่นไปได้ด้วยดี 
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