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Hello, welcome everybody to our newsletter for this month of the Garden of Eden. 

There were many activities for our kids to do at school and our center. Many groups of kind 

people came to visit, and organized activity and donated useful items for us. Thank you all for 

your kindness. 

สวสัดีคะ่  คณุผู้อา่นท่ีคดิถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้านสวนเอ

เดน  ประจําเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เด็กๆได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มากมายทําทัง้ท่ีโรงเรียนและ

ศนูย์ และต้องขอขอบคณุผู้ ใหญ่ใจดีทุกท่านๆท่ีได้มาเย่ียม จดักิจกรรมสนุกสนานให้กับพวกเราตลอดทัง้

เดือน พร้อมกบัสนบัสนนุเคร่ืองอปุโภคบริโภคให้กบัเด็กๆของเรา เรามาเร่ิมกนัเลยคะ่ว่าตลอดหนึ่งเดือนท่ี

ผา่นมาเรามีเหตกุารณ์อะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นอะไรบ้าง 

 

 

On the 12th of July our kids went to attend in the ordination of our new priest at the 

Ascension Catholic Sampran in Nakornpathom Province. Then before our kids came back, they 

went to wax museum. They were very exciting to see wax figures they look very life like. 

วนัท่ี 12  กรกฎาคม พ.ศ.  2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน ได้เดินทางร่วมงานบวชของคณุพ่อวฒุิ

ชยั  บญุบรรล ุ ท่ีโบสถ์วดัพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้สวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม ก่อนกลบัศนูย์ เด็กๆก็ได้ไป

เท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้  จ.นครปฐม เดก็ต่ืนเต้นมากท่ีได้หุน่ผึง้ท่ีสร้างขึน้มาซึง่เหมือนรูปร่างของคนทัว่ไป 

 

         
 



      

 

 

On the 13th of July our kids came to do activity at the center with a group of kind people 

who donated useful items and music for us. That day some of our kids had a good opportunity 

to play music with the kind people on the stage.  Thank you very much for all your kindness. 

วนัท่ี13  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดน ได้มาร่วมกิจกรรมสนกุสนานท่ีศนูย์คามิ

ลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง พร้อมทัง้ยงัร่วมสิ่งของบริจาค  จากผู้ ใหญ่ใจดีกลุ่ม นกัดนตรีวง "เป่ียม

สขุ",  จึงขอขอบพระคณุ ครูเก่ง Kfcmusic Focus Friend และเพ่ือนๆ นอกจากนัน้ เด็กๆก็ยงัได้ร่วมเล่น

ดนตรีกบัพ่ีๆทกุทา่นในงานนีอี้กด้วย.  

 

    

 

 

On the 14th of July our kids came to attend the first Mass of our new catholic priest: 

Rev.fr.Michele Wuthichai Boonbunlu. Then our kids attend the party to congratulate him on his 

new position we also organized the birthday party for our kids of the Garden of Eden combined 

with some children at the center who have their birthday this month. 

https://www.facebook.com/kfcmusicf
https://www.facebook.com/wuthichai.boonbunlu


วนัท่ี14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมงานฉลองการประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคณุเป็นครัง้แรกของพระสงฆ์ใหม่ บาทหลวงมีคาแอล วฒุิชยั บญุบรรล ุ ซึ่งเป็นสมาชิกนกับวชท่ี

ทํางานอยู่ท่ีศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง   หลงัจากนัน้เด็กได้ร่วมงานเลีย้งฉลองแสดงความ

ยินดีให้กบัพระสงฆ์ใหม ่คือ บาทหลวงมีคาแอล วฒุิชยั บญุบรรล ุ และรวมถึงจดังานวนัเกิดให้กบัเด็กบ้าน

สวนเอเดนท่ีเกิดในเดือนนีร้วมกบัเดก็ท่ีศนูย์ด้วย 

 

     

 

          

 

 

On the 19th of July our kids came to enjoying all fun activities with a group of students 

from Assumption University, Bangkok at the Camillian Social Center Rayong. Thank you all for 

your kindness. 

วนัท่ี 19  กรกฎาคม พ.ศ.2557 เด็กๆบ้านสวนเอเดน ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกบันกัศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตบางนา จงึขอขอบพระคณุในนํา้ใจดีของทา่นในครัง้นีด้้วยคะ่/ครับ 
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