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Dear friends and supporters, 

 

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

November 2013.  Now it’s winter season, the temperature is cold at night and dawn. 

Our kids take care of their health well by exercise at the center and school. And all 

month, there were many different groups of kind people coming to visit and 

organized fun activities to make us smile. Our kids were very happy and enjoyed 

doing all activities with them.  

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านสวนเอเดนประจําเดือน   พฤศจิกายน 2556  ช่วงนีก้็เข้าสูฤ่ดหูนาวแล้วนะคะ อณุหภูมิเย็น

ในตอนกลางคืนและเช้ามืดคะ เด็กๆของเราดแูลสขุภาพกนัอย่างดีคะ และมีกิจกรรมออกกําลงั

กายเสริมความอบอุน่ให้กบัร่างกายทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีศนูย์คะ ตลอดทัง้เดือนนีผู้้ใหญ่ใจดีได้ทํา

กิจกรรมสนกุๆเพ่ือสร้างรอยยิม้ให้กบัเด็กๆของเรา เด็กๆมีความสขุกบัการมาเย่ียมและการจดั

กิจกรรมดีๆของพ่ีๆทกุคนคะ เรามาดกูนัเลยวา่มีพ่ีๆใจดีท่านไหนบ้างท่ีมาแบง่ปันความสขุให้กบั

เด็กๆของเรา 

 

 

On the 2nd of November our kids came to have lunch at the center with the 

support from a group of kind people on the occasion of Ms. Nilubol’s birthday. Thank 

you for your kindness. 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้มาร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนัเน่ืองด้วย  มีกลุ่มผู้ ใหญ่ใจดีได้มาเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล  

เซนเตอร์  ระยอง  เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิดคุณติ๊ด  นิลุบล  พวกเราขอขอบพระคุณในนํา้ในดี

ของท่านครับ/ค่ะ 
 



   
 

 

On the 3rd of November our kids came to enjoy a special lunch at the center 

with the support from a group of kind people on the occasion of birthday of Miss 

Thanich Kaewmaroeng and Miss Patcharee Sukman. We would like to say thank you 

for their kindness. 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เด็กๆมาร่วมรับประทานอาหารกลางวนัท่ีศูนย์คามิ

ลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  โดยการสนบัสนนุจากคณุคณุฐานิช  แก้วมะเริง และเพ่ือนๆ 

เน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิดของคณุฐานิช  แก้วมะเริง กบั คุณพชัรี สุขมัน่  พวกเราจึงขอขอบคุณใน

นํา้ใจดีของทกุท่านในครัง้นีด้้วยค่ะ/ครับ 

 

      
 

 



On the 9th of November our kids came to do activities at the center and that 

day they were very happy and enjoyed having a light meal with the support from Ms. 

Too and her friends. Thank you for the delicious snack. 

วนัท่ี 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เด็กๆบ้านสวนเอเดนมาทํากิจกรรมท่ีศูนย์คามิลเลียน  

โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง  และช่วงบา่ยเด็กๆก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารวา่ง  เน่ืองจากคุณตู่

และเพ่ือนๆได้นําขนมวอฟเฟิลมาเลีย้งเด็กๆ  ทานเป็นอาหารว่าง  จึงขอขอบพระคุณในนํา้ใจดี

ของทกุท่านในครัง้นีด้้วยค่ะ/ครับ 

 

      
 

 

On the 16th of November our kids came to attend on the feast day of Mary at 

the center. This year, the center organized a big Catholic event to welcome the staffs 

who are working for The St. Camillus Foundation of Thailand around Thailand doing 

activities together. They had great fun with all activities and games.  

  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   เด็กๆ ได้มาร่วมงานวนัจิตตารมย์นกับุญคามิลโลท่ี

ศนูย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในปีนีเ้ป็นการจดังานท่ีใหญ่กว่าทุกปีๆเพราะเราได้

ต้อนรับสมาชิกเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในบ้านกิจการของมูลนิธิคณะนกับุญคามิลโลแห่งประเทศ

ไทย ซึง่ได้มาร่วมทํากิจกรรมแข่งขนัเพ่ือความสนุกสนานสมานความสามคัคี ทุกคนในงานต่าง

มีความสขุและสนกุสนานกบักิจกรรมในครัง้นี ้

 



      
 

 

On the 17th of November our kids were very much enjoyed to do fun activities 

at the Camillian Social Center Rayong with Kor Karn Dee Group from Pattaya, who 

also donated lunch for us. We would like to give them our sincere thanks for their 

kindness. 

วนัท่ี 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เด็กๆสนกุสนานกบัการทํากิจกรรมท่ีศนูย์คามิลเเลียน 

โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง กับกลุ่มพ่ีๆ จากคณะผู้ ก่อการดี จากพัทยา ท่ีได้มาจัดกิจกรรม

สนกุสนานสําหรับเด็กๆ และยงัได้เลีย้งอาหารกลางวนัสําหรับเด็กๆของเราด้วย ขอขอบพระคุณ

ในความใจดีของทกุท่าน  

 

      
 

 



On the 23rd of November our kids went to Silverlake (Vineyard) in the morning 

and continued to Pattaya Park (Water Park) in the afternoon with the support from a 

group of kind people of The National Health Security Office.  Thank you very much for 

making such a good trip for us. 

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เด็กๆบ้านสวนเอเดน ได้ไปเท่ียวชมสวนองุ่นซิลเวอร์

เลคในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเด็กได้เดินทางเท่ียวต่อท่ีสวนนํา้พัทยาปาร์ค ในการเดินทาง

ท่องเท่ียวครัง้นี ้เด็กๆได้รับการสนับจากหน่วยงานของรัฐ คือ สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ(สปสช.) เด็กๆต้องขอขอบพระคณุผู้ใหญ่ใจดีทกุๆท่านท่ีมีกิจกรรมดีๆแก่เด็ก 

 

       

 

 

On the 30th of November our kids went to do fun activities (Christmas Fair) at 

the Garden International School, Banchang. Our kids liked all activities and played all 

games at the event. 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 เด็กๆบ้านสวนเอเดนได้ไปร่วมกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

ท่ีจดัขึน้โดยโรงเรียนนานาชาติการ์เดน บ้านฉาง จ.ระยอง  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเราได้เข้าร่วมทุกปี 

เด็กๆของเราช่ืนชอบกิจกรรมสนกุสนานต่างๆในงานอย่างมาก 

 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
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